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3}ؤللائنا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

ِةّيت.3---------

.. ترتع" نميعيشقلتتيلوعييتلا،زيعلاقتنانييفأ }ينزاغلا

iاعنميلتيتلالومن"اي:رغتسيامرتيو:ملانيوروميكنابنالمع:

ارتل1ريم3تزت"يارتتميلعتلاليf":ينوركنويلملكاطنو:نينم:4

:ولغ:ط:يراني)تعنميناعي

ةك-

رمثتعملا
ا

---

لتتيننعلاوىلايبنجلريتنوسيثنولكويرتروبدر
-

بتلثمتاعانغكنألشرمهنتملثنلورثُكَلوكوعرتاضبعل#

-
.تعلطالكمضيكُكْيتنابعنكلايرركرتلتلوعفوممع

----------------

لرياتعطاالكرمعتعاط|ليتقنيب

4.و

. ------------------------------------------ عكريو.شاوتروفكتعرتسا

. - ------------ . . . . د.يت

----------- - - ةنيرق. ملكبوارتنشرولكابلاناضمروعار

-

ةغاي.يت-يب-.....يفييوري

.انقإةلوا:لكالاناشمعسوادتملاميقتناتينيز

====تيم"ج=يتيناشمرعلوعيقئرلنشابىترةشيع

.تيكنتعَّيَّيج-يلعتييئاقعيئيينياغتاييولعلانانعينغ
(0) 1 غنييةياعت:تيةكرتعرجتتلومكورتب

.- جنيكتلوحتو.عزناكثؤيعق عيرق:Eليكنج كيتنةيونئسؤيلكسرو

.ارىرازأتبثباستنملاوةنويزيؤليرشرويرلاعورلبسمني1

ن#1بتلاتنريغكنr"وايتلتكتيغلك

t.اي-'tLارسةن-ا-ارانينبةيئويترمّلويتّلشةتيملاراسيعكرلاراوج

سيسي":لئس/عساشنوبقوتينميلكلاتلعشايرمنئي

!ن:1-2امالا-.يديعسروارلا":تاةتاظتىلامشلانيينيتناغنوتريىكزم

-
ماريرقت- ليرلاراما15دعاغاكنانايلكسالكيم2ربيرغكبق1إ

((=كراتس=كهامساؤ﴿

1
===

.ة3ةنرانم1رميف
. - ------- - - -

. "

ني-ت-.ىلع.يب----------

:-ايلا

" رت-

تيكينيرجتيقوريقزغتيقي

ة==

------

ةت------------- ليثا سي" ,ق سي .نأ -------- .

ىتك"قيمم:تـَّيتناوبتيع|ر"يلاريفلللا

بتسيل:تيك-سنتلالازيال":تلايترومبيقنتتبيموتغتاعرثمكيفخت

- . ------ .--
ىز:لوئيز- tلينتراكايانادعي"اتشلكنأ ##ىثنن

نلعاليريتتكفتلشترمتحلكةيمم|يعوومت"رمنتوتبعلبويكارمنت:ت-ليسترسريراليكرازةرزامتليضعلالريبعىوازوتتيج

.تا"ترو-يبةنتتبكيكةني:ةلصتعتربfمتمةث

بعللثتترايزلثميتمت"نامعنينقوسنلوكوميريتاعريف-يناعمثلايلكلاكا

قث.رتميقتغمإلااعو

1

!

1

1

1

تيكويروسي"نلوسي'لواو.يب,ارمو1

1

1

1

1

1

1

1
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تت----------

- -----------------

بتناكقئيبنعاغيلةريليفيليس--
--

------

=== ---------------

يلكلَواعونتيراروويفيكويبرع

تئالالايتناّيترورمبلطتكيبTلالا:ج

. r- .. -------- يباكا------------:1--------ريغ -

:"لبانتيب1ينكر.ايكرتيقلويللَّيات

.م,لمجرؤرمr::ترم

ك-كيد3ر3ةتي

.يجارش-.يلونييربنع
ببةيناودتمللالاًالقإلاونييرُي

---------- --------

- -
-------- -------------

ك-بيعايلواو::ةيرتيبسيروّتعلوبتي

--

"موي"3لبTL:يعريانيتايتربيل"

لكإلكايبيلكياتلاتيكيبنيتي

نعةنكنإمث،اغنابقئو.بنتيبرتيق"

لكبةلبع.يمانةيابليلبيتعانغاينغي

ياكرتيراراونييراقتهمازتلاتروش

هيك.لايخ

ركتلوابب.ىتنوزرياطعينتن

ناترواكيبًاتيإليإتعجروجلتق

.رينوكنك.مrةكلاومياتريلكتجلاع-

بننابعتمtوالاتياكيب1لَّية:يز-يتنزت

لببتكترورتيانيببعةيلتيغ

نت"يورتةبتعايتيرتبسج:ايرو:كتوةت

كوجرشنعةغلينتيونلوكتلتررايعم-ةتتو

------- ًاليتعيعاسكوازيوب1شلايلعتكلاعو

لبةسللبي"نكيريرضيلويملكرلاوةيلا

بتعةغل"غيsكيبةينشةاون

يكتاهاشيتعاف"هاشىويم
كلَّي1سورنيتيميلمع!..ةغقفرونامالكو..

كبةيتغالثنr-سييلاكيبةتتال-

ترويتبيتكبLلبيمني"؟؟ايةوبولغ

tةكيركلومتباتناشانيرتاكنيبلَّي1م

يفغريالئواشكترتي"ليتنالتا

نيكببتكيةليلتيبتلب:كروف

ت"سيئرنكرايعم-س:نألنكلولكلوبعشتلعتم

- . "

كلًايبتنوجنتوأويخري"يكوبسي."

ةبغت"ييزنيرتاكيلكتككازام

قئيبريونليًابابتتيما-بتكنيروب:يليا

ةتيورضكلاطميللكتكرا.ةقو.فنك-لا

نيّلديتكتليزريب:عينير-بقو
رونعلَّيًابب1يعتقولانئلت-مروخرايب:يل

.رظتمتسي،ةيلاملاتاغلكئبنتةيلكنولسا

نش:TLةكلا.ةروروكتيكغملي1ئرناسل::

سارمنكلونيبتلَّيا-عاعن"--------------.------------

يفةينقتةتكنلك|-ي

يلآلاون"قثتليتقييمت

-- - . ا: . -------- . --

.---- تايتف:
تثيروببس

---------------- لا - -----------

.مT--------م-1----------...-.-

َّيتنيناعييعَّيكياب
"س-ارتب-3دييلتكيفي-ةك"تلاعنيبنالا

و-:نكامانابتلابعتلو:نيرور

ىتيلوارشيإمجناهشئاع

مع:كب1ينوطاكلَّي1وسلث:اوعلا

ناجناي1نونشينييبتبالا

سيقارعلاطمكل1لانستمم

-نرب.واخكي1لاب"".-
----- --------

نتبسناسيد،-
. " . ( ا-أ-يا , .

-
---- . -

. . -

.لباالاال-صينأل.!!!لو
- .. - . .ر "..." ------------

بتباث"تبم:-كذي:يألاني.يرود

ةينقتيالةيب1.بعقئنالاوةنتنا
-------------"م------.--------ر.-

لَّي1لابيلانلوثعألاورورم-نك-نا---------

- ---------------------

لكتشكب15ـب.لوادتلا
.

-=== =--------- ------ ..

.يزككال::.يرثتنك.ينات4دروا::،لا"-

._11EتستITL-T3-Tتجت-3

:رايعلاميعلتتتاو

.ي.3كرتييكيت---------وي:رنزخ!نمكي

#ةنكيمانيبنأناولعرمكناشتابعوتانلا
رورمليتابنشارترغيش"ءارجيللك

نعيراببيترتني:نيلمعلوعفمتاغاك

- بيكيِّيةلكابتينمبآبتنيكروبنيكام

.بتقانيرغلينل:ينيزكرملابعلييلكلايعمرويماجيفناكسمعميش

تنرورغلكلالمرواتغتبيلكى%لكيب1بعهزاملايلغبل:اوعبتملع!ةكيك:يزع

تيرَللاوFعي:يعانقاكيلككتيكيبلاتتلابعلتاياكذتلاياناكاميتريلك

فليانلاةبييليدنيمتننظ"لثبكيبةرايانمتارئاطعلريميب1
.لواىلالكبحاصملاوكبيبآبتبيرغكريا

--------

.عاعربكبع[بتتماورملكيعرفغمذتلاعتينيلات

ةيبيك-يتناغراثأ.كلايوغئاغينـ1كنإنيات

ةروريسايريل1نيبقلاعلارورضتسي:يكرايعم

.كومريفروا%كير:روايلمهعطتيتلايكيفلابتبي

-ـهبريراقتكنابينيكب1يكيشلكتنك

.---------- كيفيسابع-هيا1لاترومليبةبعليم

----------- ------------- -------- . يفغلغبنيوجكريكيت1لك

- ةيليع._-لوكومرييككًباباب

لثاغلب"امايالانييتيزلئابلانيبق::ىركذت.همطاقنيروت

رالتلانكرلاريبكلارثالاىلوتاثلا.4لانسراولشطخكــًبايوعتق:نيروأ

لكبةتانليننألةيان"بةزرشيلبيكرتغاثكيدنافابىئرلا

| ببًاتواوتللك،يلاملاناتعا,ا".انتبايئيبايللش3ةتكيتانقيتناوك

تعغالغيبلا:س.للراهلازلزيجلكلايرايةيبلتبكؤؤرطع

|سنؤاعرلئسون"بال-.يمابككبلاق"كسولرلوقستيبلشعلاضنللش

1 يعخوربعيل- و-اللاايلانييرفيتيلكةّيفراتب

اهدوكرسمعلاعرام.بعايياتيلكتاغاكروبةيجي

عام:لوثغلاناب،ةشألاةسمااعناونعةيزبمt:ايغلشزاغةكليا:يدنافا

يللكنيرللام".،مويلككتالاعيللكملعاًيليماتخلالبجبتتاع

يزاوعيليإبماهنعريةشا.بيلاغلامايرملايرغناغيتةكإبيئانث

ريغ-1.ساكيالامبكبيع:تناراتايكنإيلعكنبإميسنلاب

|كساما":تلا،ةنسلاس:نارياتعينُي1-ليبقئيبلقيفةيمييرتعز

اعدلانأاوولي،لاثليلذتمتيثتيكثوكروش............بيلدنعنيمساي

ة_ءrsةاتسكTTL-12_Tجت-3
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انتكنـ1كنإيلكيرتكبتقئبلوصوم

لوت-كلويزلاونوبنعغللةيك

رازلكهعيفردلين-بتلا"اهعييمتواعم

ناغينTنكل"ةفورب"كيبfاهدوكرس

هبًاهزكرفظم"راصنأاميستلاجو

.هليبسل"جولبنمث-ايشتيياينابقأ
ةكلابفشكيتTكنإبتيلو:بتكتانقكيب1

بنيز.ثنيكروبال"ديمحلاريمس

"لغمهحيدمرواهليبناخ"لغمرغصا

نا-نينئايتُييراتلبيب1رويلوابب

-نئلو:تعاغلاغيتيكرإمثاراغ

.تاعاشالباقت_

ى5تتواعكايرتتليو..لتكزيفق

نرثرةكلوبلوغباوثتسوتةينتمنت"ةت
- بي - -------

-بونيريتوغرولا-1

. . .

.

لثربعنييقع-

قيكيغيسيبكيلشفاميروميج

رييمروسيكلٌرويرطمبيكروببييكلك

لثمكسييرئ1ر1ًايفاكوةلساروسيماًرورغ

تثاجاتعونارايلعلكناكلو:راوايق-ثج

بتشتلt(لام

سيكتاقالييرشرغيئراساقي

-يلَلانfعُيتلوا:يلواري

لكبنيلوقلانابنيعوئزج

لمايلييفيرتTكنووم:ةثج

-يريزةِّرقُتخ

نكل1ؤةرشعنيامبككزتولئابلاs.يج

يكلاملايرزإ

tة:م

ائبعب1ىتهباضرميلعتثروأ.ا-.-

"رشبهحيرفنلكلابوناغيك1إلا

- يبابعتاغالخمتي1.ر-.يا .

قعتتةنئانتاّيابآ.ىجاركليكشع-

ةكئاق.ىذتيلوار"لونكهعيسيس

رصانمتعتثا-نتمررقتعملولثلاولالا

شيتنامسآنركرواكنب

بتتارورضلتعسيرعاثبعT.ىراسملا

.رييرويلالج"

بسمابأايلاعتفام"ةيغيج1-

مافلكءامسالدتسشعملانينانكث
.-

------

ناب:يكيات::

- ههتاوعضربتعرش

- ----------------- ي".

ينيسوق"دبازنيربمألابابتتتاعاشا

لبتناكنينثاتلوئيزt.لاوكج"لابقا

معنايبتنتناهنايينزكروغ-نلاليمي

.يباتك4نابآ.هرازبرويكر-"ناخ

ناغيتيت1ىلإتليتابتخألا-يتيواو

.يتيبىذتيلوابيليعمرايئاب
لكنسايس.قريتنعى؟اهبقئالود

يينيشوابعتغاغلاثتقاسيل"

تابيكرتغابآ.صاخريبيإ--

كعبًاروييلواهي"ىشيرقتفع.بل"

ليرفليبةركلشتابابالا

؟نيّينبايعدت"اشابلا"--
يزقلبT.هلاوبامرك"رايا

3_113تستكا][LTE-Tلجتت---------

-

.

. "

لكناةيرزكروغ-نلانوايلكاملكيب1

بعنتابّليت

.ننجتكتك.ىدازبشمليت..

ةبايلايتاينا..فوكيبيرتميداعإمث-

تي.س
وارم-ةكلايعيككيب1تعجرأةبتعيسيت-

ي-ةكميالةبعللثمينلوكيتسيرثة:تاعو

.ًاويترملورلنايبلثيلإكيفولك

يليشتز---------
===-ي

ةع"...........-----------------------------------

تـE3:1و:-كتييتلاكيتكرازرباعم

توانئلوجرتكلوقتو.للكيةتي.يما!ا

ليرلتعسغلبلواترمو.%1ـ1
.-------- . .

.ثلإلتيللكنايسانأ-مانتل1#
----- -- -- -------- ----- 1 ------- .

-نا:"ةتا"السلانإةيأ

ةكرتشميكطولامخيريكنباروأ

.لايا------

-- 5 -------- . ٍةع1-رممث . -=

-::::::::::::-Tع
0:عقتةتق

زاونابصايلثًاعيش"بيلئانهب1

تلآيترارم-fلكاكيبT.هئاسيلتنيب

ةنيايتكبارتبتكز:ليينانبعتئالا
"يلابقاةنانفلخرينليربترارإ

---- * .. - - ميت-ي.مهب .

."لقتتارورضلاتاعامترورمغر:ترورمت
. -

-----

-------- --------

.

.دابانورابداشتامب-نلتابلبور

-----

كلا23وبةشايلكناعرلنوععئاغرورغ

ن:1Lتارايعرُي

ثابوك،دنسبحاتيت

يرعنتباكنينتبلكلَّي1ويرق::!ني..

Tتكسولراكيلكنايبتيياّيأ5بةلِّي

متنيتليزارنجلكربتعتغرينييرتيفيل

لؤاعدبرقتياب-tوجننياكي:رثت

لئابتناكتارئاطعتلا:ويتايلك

يابتتعاغبلاغيكبةئيلم1إلب

.كبتيمنتابّنيبلقباوجن:س
-لي.نيرضايرلجري"ةملكنعغنُي

----- هاجتكىتاوتانكوجسايلاابصمأ

.يل:لو-لمتكيةيع.1ةخ!بعم
.-ا--------.---------."-----

ر--ال-.اريإ_عالر.."ريوr:ا .ا-------------ا------------!كتع:ياي"لث"امين

-ةكأةيلككينيئانiالتابنكيرتلاو

ةغيسيتيننعاغنرغنكتاي-نتنا

ئركَّينواعإيلانومت1يتيبةتتريعت

- 3 ينوةناخرورت3نيب.نيكرايعمن"ييريو

لاوالاسوليةناعتنمرطلكنوتعووكبيبآ

.-اواسا"ببسلانعاغامخtكب1كومترلا

بيلعt؟بةيلكتاقينَّي1يترك
.ا..تيشيويكيراكم"ي:تيتاقافتاايعا

ولنايتةنيدميفليلجرتييللين

ذاكتتهيصق.ىمظاكتحرفهديبنت

ياوائبعةعتلَّي1ويروغتحرفىك:عزع

يلكلؤاعرد-ل:رييغتليربتكبيبمتي

تغلبيتلاتارئاطعزعيةشا

:عبوبيلكدعاقناكنوبعتيملو

كديم[-ترتعميكناكاما-تترورشلك

اءاغنلاتتنيلزقلكثيغيعقانمبةتيملا

م-

بيتكمكعو--ينةكايونعاغنورتينـًاكنإ

؛يزاوتتدإتلكامنتبتابنترامنأ

.

.------:4

ةف

---------- -
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بعلتكنايقثمونيزتيتنومار1يبعنوميلاونـ1يبلجاي1ثَّيروتارلا

تعيسماققرسيةينيتورلان":ونيبتكنوبنامورنا

.لرزتييعرلارويلالصي:يومتلارواوسابع،ن"

سيلةيتيومنرتقيناكنيتنسنعلكوجومنكميولنييعتترطسونانثا

دوجونمترطقيفاريخلكناعتاو:بتاتعوىترايغلكلكعزلاون1ريبناكلرعرنمالاو

اzلناتعيابتيرارمزناناكلانقاتعربكاناناخيلالبعاضتيكترطفلكب

----- تنربتروصنييرمورنوكتتةرعبلكزيبسيريايينيترا

عوبعولشلوككنلالابجاعًايلياربوناناوجيهووم":ورايلرا
--------

-

-

-

.-

--

هاروواربوكماراتةنماكناـكتـلنثنتناون:نيكيغتبتعيجفبنيزئاع
.

يدبع:هيبنينانيعهلةلسارمكسيروتنتنتنأيغكرياني
..:يل-------------------------

-تكتكيلايل.."يأ-----------ا

------------- .
-------

--

- . -
---------- .

.

------------- -----

(االلق)-لتكتايولوموموكلاوـ==="11---------------را

لزيرواىتيوراعلكنايتاليلرملي--------------------
ةيعيبكت-Tip:ل-----------------------------.-

لكشلاكلتبعلتونتوينويتديينمييسيسلايلارمايا"

.يدلاكتالايخبو.بانكلامنا1ت.ل-:-

نعيلغروبنتتمل،يعرشلايأرلانيبينيدناوانيلإيبنإيس"

تينزترازغلسيليتلك،دانيلكشامت"انقزرورغنرتنإزوين":يلايبماغرا

رمانيلثينأمهيلعيرتاكنانثابجيتيغيمويلكسابرعمطي"

.يتيركيتنأوريانروابنروننيفينرئويتنرطىريالميلعشلييرا

بتتاجوةبرخثوانتب

بلتنانيف"ريريغكيغوبلعىكنـلةبتتناتاهولابيعدارمتعنمي"

ةـيلكماعلامي:ايناريالواوعركشلاروا:ا.باياتريتارغإبولاتوفلكتنلاتت

كومةتلا،ترمارملثألتلومركشلاىلاميكاوجيورارتنيوانياونتنتوتو

يلساربيليناروايميانثأتتقتّيرواقالغاتريتلرترمتسي

ىريداغلانيرمثا:روملايكرتلص:كوروبعةيلاتتم:يروامكسأربرواييبمةنس

...بعللا

برةيلازتيىترابَلنعيكارتشألاعنملنيتيةلاكتنإعم"اننا"

----- )rAءrلال عرا)ىخارتتيّتوورواىلارتسأ:تلعرسالكوان

--------I1جتLTE7_TااتتكاFع_E-

انويلا..

قثارتميقتغم:نلوم

مُيجّرلاومثّرلاهّللامشب----------.-

(عمقلا)بويعلاونيملكتمإلوجلكساسأنلوم:اهل"روانمجرت

بتلإيناملألانلوكتمتلاتشلالشتيةَّيسينملكةرلوليا

------------(ا-تيقلا)-لكنوكتماقنومجاهملالثمجرتت

تمرواينتركتميقنملاتشاىتمارتلكيميتلاةروع

"اخاتناثوابناث15تميقثتاخنوديا

ةينيكلامللتيفيللكتتابنانيتوبفقتيتميتلالاملكسملك

لكاطعلكتننكتيجتايلكيكبيليزنإتعملتئالاّنفيغيبعثةيلالاعتشانعكتسوو

ةقئافلاهتعانقرشايلات:يرببتاكلانكل
غير:ريعنيتيلاتتم-.1-

ليتكسيمتتغابايايومانهسأريميكنزتتغيو،رماتومانتيىككيفيف

. . . . . . . . . )
يفانرظوباتكنانثانايغبجنتديالألاةايومعيطاتويبنمةتكدلاةلا

تإنملابجلكرويوملكريسناثرركتيغوبقئا:ريغلكسيزتكل1

,لكوىلتاسسيير،2-نوربلامحزورتميتزورغزوردلبليرواىتاوّلك

هكلتّنيبوينوكتسانيدانتاي.باعيبنيلاهلثب:يلاتلاليعنيلطا

ناناايلكيبعلتًامالكلابوليوناناوجبلاطعموللاتشالاروضك

اي:يليتابمtكتيفياةيبو.تارمجوىرايىراطياوجبتلصحاياكيم3

بتقومتيفييةيايولشؤمجولوليايكرويكيليوسوربوناتيليعتعي

كباصعاتعلتيتيقتييقتلييتلاموييفازنوسيمةكنتب

ىستنتبيبالا-بتارولويييوابعييولكريلب:ينيمنيديوئناديرز

كتقرشلكسادعبناجلكنمنايغونانابجيلبكتيفيوزارعلمعيأ

ة_ءاتسكTL-TG-Tتجتت-3
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وجيارنريتلتخكلةتتلكتستناتــلاتشلاتغبعقو"نايا-

.يئينيفنرقعت،عييكليتيبشتايبووبونكتسيل،ا

كنمنانثالقابجلاتبيكنتناتعابيونْيم:هتيغييأرلكنانثا

م:هنالبلايخكنابابابلابيـم"ينثرعلاتاتابتتاجومثيكتاب

لكنأ1زتنيأ:مل::ةتيهثوايديلكيفرغيركةعوميفراوزبيرختلابخ

,ايبيكلاةيلانيينيصنيغنتةنزوبزبعخيَعنليقتت

وةiمكناريانميتأينانييبورلاةتككمل؟ايرو.تئاة11 ام-.

نيريرقتلاتررقامكتومننكنملاننا،كينناريانيب

تتلوقيرطونوزارتفتونيدتيتلاتاعا:"قفتنيتلاكم

.مككنادلويامبتتسياليكةت-ةيبولوتانلانيب
. -

------------
--------

نع:تاجتعة؟تقالعلا
.يرلتجاتجينونانلعلرجوليليلوتلاياربتعتخاش.يريع.1

:: قي:تيافيكلالكنالتلوطقتوةتكيلوبتاعيوابةتتايبيل:-ا -

.لثلانتولكيشلاليتيرروانيبةتوافرطلمكًنارتمتللورلثكتلاكالتما

لكبعهوبتإجنيسيتاناتورايلالث:كرتنا1ةبإيارألاغناينتتـسإلك

رمقئمىرننيا،نابايلابجنتيكراكتتتلا،نامكةلئاعةتاتبع

عقيالةنـسروتتيكنانكتلاتتتتشتلاتشلايلايل"يكنقيت

اليوعزئاتاوقرغيمتلتةنتاريببعىتالوماييكايكتي--------ناتربوابتك.يلاي.

سارواقئوىراطنيايمغينانيغتايايورنيلعاك:يرونالتازايتاودنشبجاباب

.يعابروواغلالث:تييكةرقبلالاتيجيدلااكاك:تلامتةكبشلاتبيتلايا

نابايلاوينابموكسيئرزتؤرليربيوموةلايبمكنوتغزنم5بجوا-----

(r.مهرقبلا)يولاغنبنوركورمايتما"

(بتنكاج)

يع

ة==3-11تستIE-In-Iلما-

لبلانتيكايراغنانـرابكنمنيري.ميقلاوروع

نييونعنثدتيان:(rrئنمايتلا)كلومتيرإريوزتورتنيرجتمتيةيربلا

.معكبرةيلاتايلكبنيتريبكنيلاتسوتنروتنملكنا

.لكريكنوربعرلدعمنأةيريكنلازوركتميتلاونوتيزوتياوتاعاطلا

تعمناكنانأامكنايارنيقينكناتنرطىتلالكايهوتعنيانايوويتيزنم

رواتتنيتريوكيتكسأريسيلانمنويناريانيليتقةر3لوبرجوم

تغلو4ناضترواوثوت.ةروامك:اجاتمتكيرتــنوبنأيلكت31نم
--------

ايل"-

بمةياملا:داوب"تايلاني"نأيرتعييذتامةيبلتيك

رr"ليكPتتر2ىتميتزورسوواقتيلعننيامجلايقت

اعياني.ر.%تاملكناىزغتيكلومتتوتاكيب

. " - . == --
ةكو:لااينانياهميثأتك

:غا.3-لاهبسال"تاملكبتككنا:ل"

نزنوميمترولبتكينيلعتللك:يراره------يلع

اهتقأزتلfروتل

. "L:نيب تإ )r(

توجرتينيتاينيةكلالماكرارخت.يركتىريقرابنعّدتةساروابت

-- يرغتنع.

(r)قرابترزيفنينثاتزتلاون/لوركعيبروالل"نكمييتلاونانئ

.كييبيقرابفرصعوتاخباوتنارياناساتإيكساتوبروزتازناتارابع

ٍةوبمتتيزناترينكيقاينبميكلتيبلا"ربعقأىبعنيرارينأ

-س:تبترنكتكانتلونيرتابيروالي

نيتيووننيلئاقانملكلوروغأوكلو:زيريلاونم.ترأتعإFنFزت

يريتسئاينايغونلاياروتينيلثممكنانثابم:كتيقيكرتاك

تتتحارمرنةةيكيملثميايبعنيمراكناناولألاكلتب:اي

سيئريري.ل1نم.شلاولويرواتلتلوجلالشتغزنايغبع.رنناو

ت-.اغراكليتولكبعشلالثمينأ1ةيرتيرإك

.مينبعلوعتكنا:تورليربيومو1ةفلكيومكلزتغزفنعتبجنوا-نم-ت

0.1 .4 عون. م-زينم

تاثاهكال

(همتفعالا)لاقتعالثميلو:ي"يل

ة==------ء1rاتسكTLTE-Iجت-3
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لثبايالاتتبمتاشيلو...(ابيإ)ب

لثاعويرلثب-سومقاتعيىروزوي1

ى؟ساوأ،لوجقترىثلثًايرمنومأي

-لو2نلومت-بتr1ىرصقلوجنقزر

نورغانوللكشلعتيعـبتك:ايآلجتيكاتور

بتمتيتبعق:يمزدتُي-لوجقوراك

تيتبعتبعشإ-لومقإبنيتبيىزوفت

بتمتيلهديننعلاتاينلثلشإبب

زاغروابلثمتيى؟يلألابيرعاختُكروا

ةـإبونإلثبعميتَّيلثتغاىلوا

ةيتيرقرليرمعانغ
لريبسِّرَّرنومت

خيهرايتتمتملعيهايملواةرم،ىزورُيتك

غكقرملوبلرارغهويتتيكيلنيب

لّثؤماندلوجقترلثماتللش-----------

لاتعنشتسورودويثلث4لولشرورغلش

ليلو--------------------- مجانبتتمورستيكليري

لكبعمنوكزركيلىتيوع،ىريتبي

كنويكنوجقمراعاعرلقبسي

نمكتراسةيبيلتّنعنوميكنتريتاع
* :: -----

.مقيميم،قتعاسيةكادقَلعب

خ-لومقرلكايتبينتيوزميرم،ءاغ

نمناىريمتيناناكيرايىلع

نيك-ليrقترىتيف2لوؤرمت،بتقترىت

ن%بتعنكيىكقزئاكرلاتتبتفتكالب

نتمارمرواءاغلابماتكتيرلوكاب

-ال::ةيكيثيرموردنيةيلكنعودويث

ايكرمنبعتبكتريةنتَلامبمات

رإ)نيةتكثؤمةقثؤمغىريهوزغ

ةلايكتركعكناريإبنألاو

ةبعلجريبمووبجملكابابا

ةتيلوينوييميبتزن..

لاقوخ،يلوجتبييكنيرؤبانج-ب

تبعنكلرثوتارَّيروالوبق":لإلاب

-- يتلارؤتابيتكبحاصَلابتشبنو

3 - ؟ك1لكلوبفا

ةَّيتةنجللشتيويالو
يراكذبلهتعرتنكءيثعلانلراكلا

رتعصلُي%ي

يكسيدنيبيليثمتتعقر
F==كلام----------------

%-
.

--------------------------

قرطىريونيرقلَّي1روتنعل1#

لثروابتعءاملرب"مtريبع!"مرتلا-

كبمنعلَّي1نوجيلاطلكزياكر

ايالبلشرواكاياىتتبعروااسينا

لويايكلمعيكتاورلتس----------------1را

ةتامتTسوبقكىتمالكلاعمس

يفآوربيزتبعلتمرغق:لا")رت"نا
.1

قبفلابكابشنا,و،ن"،"سا"

====_ءFTتسكا] ---------T2-ليتآTE-T

. -

.توغنريتىلعنيتيوجنيتكاىبع

.عورغنميلينيتيكبلَّيلوقت"يت

نكينئلؤرلُييوعتسبتيك

لوجقترو؟نلشاتيكينيتاينلو

- وريزدمص،بعمتيلوبيتتيلتألنئتتك

وبريربلاضعقزى؟نابوليريروا

لكنيرلكرتنإلكزئاندواعكيلا-بّيع

.يغجينكيمقرشلالكري

ايوهلاةَّيلإهب.امال::

------------------------------.نَّيغويزنيينيك - -------------------------------------- -------------------

وي-ن:ة3-%-3

لوتون:ابدت"اسان.2ركقو

تيوتوقإنيبلاثما،ن"يتيس

سوقانيكتبتوملا"ب.يثينا

واليميلياعوديعب»:ارسا

--- لثوشتاياكللسرانايسب

ة:"نكلايفتالومعلبسارا،رالتعمبنج

.بعسْيتشوثلااهمربايتنوم

؛لزغيئركبعلثبلانىراغ

قيليىزاؤف"يب1هيوريوراعغا

يروانيبنتنتوببيبانجنيتسوج

يمغنْينيلإرورغكنإ،لؤاج

سولش------------لوايلاتتت-ترقأ

لاهوتببسبتناكتابنمرورقك

ة#:-التئا
.----------------

يف1!مالعإريرايوبعتيفرظليلك

:يرىريةيتتىزوفشبلغتسا!ق

بيز:لؤم:ريقلكلورللثتلكويوين

ًايتنرلاتارابعزتابىتيرخدتروا

رييبتبتبلل25شأيتلايريبانج

ةقثيكابنرقييبرعلانيبلينراغ

ةيويندرالروومتريلامبتزي

. بعلتةوقكيريديو

ةتعلتق-:T8-ام---------

اوليبنلاايشلاءاثاواشتوومت-بتك

.-ك-قزمياتr----------لاسب

يلا

. - - - :rم َلاعي - T

--- ---- تيجازماياكانهنكي

.لومقلاتلييلايمانلومبلاطلكلتلا

, يبس- سريالوجلكلمشتيبِةتليت==

ناسوبقومتبىتنفيانروأليولراك

.لنبلث:لويروايوجلايومىارىلع

لاو.لوبنوىريوويبيلوكلث

تيعوىليقوميكشتييايينوب

ربتليماروالايوغ،يثوسنيوبو

لثايوسانانتىّلوريقوملثمييلانيب

الإلوعتازعهريختلكل-بعتمليثك

atورويكيتيبيعتلورتاشاعك"بس

يبت:1نأ1بلتايتيوديتاب

قسييليكوقفُت:يقعلتيلوكميمتي

------------------------- - - -

1,1 -----------
------------------------------

--

=====يتعاتبتلا-2E-IEتت-------

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زازقبلماىتتبعنملكز

بتتمكإايتترشتغEنتو

ليىتميتلا!قوي..وي.سوي

!زرثكأرىتىاروانيرقتىريروارثثيرف

لاعكًبايعبعلنويلنيبنترقوعايلك

لكب[لوملث:لوةتنارـبتنيتنيي

ريبتمثتازر34تعووىثوتيكنايب

تاجتسبايغ------------

نيبىرجيروليبتنكايئرمووروا

انلايعولاتايلاعفبرينيرمايدبت

ايمتروالايَّنإهشلاءاغانانلعيل

تبrل:لومعاينيبع:رتت

ستليوكايكراملاتشاباعوبتراع

-نيبةكرتمراع

18ايكعنإةياكاجوعتإبيا

مf-لومعنكرو1فيرخلثيرساوناروج

نعاعغروا.-7وايرجليبةتسلشـلك

يلنإ:َلايكيبليوع-لويتيرورض

ىنكىفويلثميقلابنابيرغنيبةيو

ةتغ%3بعانوانتيالًادجاميفًابج

gيتلاو2تارابتعيريجملعتبلت-س

ارمالوابتتكاياتبيtt.لثوتتروا

لقعريتعرلقَوورلاناتابعلايخ

لَزئاتلكنكريكُك-شتيامبتاملك

لوج-بعتمتيكيلعربشَّرُكرواتناكامع

ةّي-الوالو4قتا:تيىثسيركغيمب

نلاجوإلال:مياتتيقتبوروا

قلوتوزاكوريزلابتعاواي.-.

تتلوarوازتلاوويفتكل.ر.---

ةينيرماىرموروايف11ليشيابعلا

مو-بتالاوةبعللابىريالنا-

....tلاير)rيثاتكاميبهوالعكل

..cَلاعُيناوتجولكنيبنتوغتب

نكايتككنيريبكلا.".-

وتعيتسياتسيل:ليب:يورل-.

.ل3:ةيتوبيجيخيfتلوربا:تلا

مزوكيناتكنيماتيعاي

يلشنتتوكاترنريتيلكلا

نيلتاتانتَّيرويتلاةروانيت
. , . . . . . . -

نيعلايهو)متاتيعلك..كتيب----------------
F---------..يا . ------- -------- TFT---------------ةت

و":ت-يقكيكزكزلا«قُي--1

.قاوتانعورغيمياورةتيتش

تبقئاووياعكنولغت3سير3-

يماجإىئيجيوضيلثمكىلكببس

لايشلاءاغنلا-بتلمهنيبتبكترغشاوا

رواكيلميايبساشيعلكنوتييىكراشا.

لايتغ-هريغوكلاينيلالـنييتلا-

ركبونبناقتقيرجوىعر-

نك)ـبتايفاكنكريلكايلكوعس:---

.يعزريأ::

لَبـتيًايلوبلريبرعلا

.نويت-يبوا1ا

يوام-م:َلوكلو"

ىوىفمتىت:لثبنينييسام

روابتمتيكتلكلشناالا

--------ع32اتسكIE-23-Tتجتت-----------

.تينيتي؟نوعايلكيزيتتلازع.3

يايايف
تاّيف.1

.يترينلاروايثعبيوذتيتشادمـلو

----------- ةا.وييتيتَلاتوب1تاتإديك

::::ف

ةيهياكلوميكرتلاتايلاوتموب1يلا

.كرويإوراغوالامشلابعالرايعتيكتبرغ

باجترزكلاجوفراتايادبلانآ

بتعتيباقرعلضوحاري

اريرمعةبعتم-نترايترمع

شا؟يتييكنييراقتل%1عقت

بةنياعويريكيمزفلثغغيتوب1

بعنك25لثايّنتنتاكري-لنيمتامك

.-:مييقت

ممكيبيزتةيعارييعبا
- لننلوملوعيبي لثربلا---------

ةتوولثاعي:-يز

اجيا

ةتئا
.اريبك

،نميا(رايا)اتاامتانايبوالكشب

تكلثبزي.----!؟"لشن،الا،لا

.سيلوق"تيب-ابا."-.باو.

ىولاقتإبقوينلو.سرمعم،لا

بع-ل:لكراملكلايفأل-ليالا

لثلونييلـكنكلوميف"دسي

نيبنوقرسينورين"ميعز
لrعتتإيب-الو1ّيريللاملانأل"و

.سوبقتيبنشغنوبس..نوع

يبيب.يعسوبقي,يبرنم1

سيتقَّيعيبقتتسيسنارفتلبوت"

لاخ-بتكتكايارلعنوتورسكانبر

تإبينلعمكاسرواتمرمروالثبمرك

بتعتناريانا

توربيريتنورعنعيتنككنأو(ب

تبمى؟كتعيلايابكتتروابعنقتتلازال

قيتعقرغتبكتمُكاؤماتـبتقش

ىت-لووتعمتبعليئاعينا-لوي

ميرمما،نتو4زكرتت-لوجقورجزت

هيلاينابثلت-نfرهتبتيمعلاهرفوا

جfنورملجتببوعياتيبنولورتيمك

تاغارربمتحتتتبتنكلوبآباـبع

نيبىترايكللولثاروأنيببترلا

س:عيليوتنك:تلت،نتورنئ%1ناك

سيلغنتينَّييتقوغتبمى؟كذتعي

يورينتيبىّلكتسيئيتيلثا

قيسومققيرينرريفس

نتريباليوتزاجالثبمكبلا

%1كتوعييثيكيبميلناك

ىراشتfرلا،قايلشنا1يك

.ورنلرننلورعشنوكي1شتنوجنيب

"Fيس،بلايلانا............نكقز.

رما:سلةاعرنا-لومقةيتزئايلا

-رئاعشلاهيكرويىنورمو

ر-----------------------ر-

.{3}/2 وc211نال:خيؤ

.}} %ةو --------

-------- .T =ج

ميمنيخريركتقاعامتوانييقزعئ..

ق"ريدليتنكىربوجرختعتمتيولو3

ليجيبريغنايبلالكتريتّرعُي

ليمرمتبينالبتيرغارابعىتاتب

.3-__ء3و1اتسكا ---------T22-1تلجتتآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ربببــراوروصتأنتتموكتقرسيكيبتتو

مr،بتليخاتارامي؟..لكيفاز

بسممم5-بعرارمتاكلابيكرتبتلث

ةيعاُتمrاي؟سيبتنلاي:رلريوع

ليمقمتيبعتملت:؟ايكِةيلكلك

.فاصتايواكرابنلايعاةكمممتيبع:ملا

وامالعاوايساتمل؟ايمكت

يكلكلتاوبعمrقبتتاغوراراكنأ

نوبرتقاناةزمبيلكانلبجوب

ايلومةتراكرورمتنك،انتاعماع4

كومانرلماكتق::يكوبممهتراجت

لَّيرولكتا-بةع.ايلوهراشتورتلكي

ى:نارتتكنإميمكتلدعبجيركلام

ةتلاىرامتبعر:ّييريكنب1====-

--------رم------------.-

ةيلالقتعملاناايويييييلكل

قئواز1رواربجييبيللالكقرتروأءاتلكلك

ناستنايبلاق:ووستكرتقيلك

--
- ي:لاشلا

لاومىلاناليملك2تارليري-3

تاراهم-بتنلامآنتلغاباوعك

ايعناتكاجيوماققاصنانشيرغعم

س3:اللكلايثنروأنئتتتاينrـايو

ديبعمييييلقزتيوف

ّبحيتيروالكريكيتيك1947رلو

.ليرايونافنوجتيلراكذتوربونزولا

- - ليراكيتروالييوراوش

لكسيزتلنوميكناريدترا.4

تيخبوروانكركزورب.َلكبريخامروخت

ة1ركةميلثتتمتناوكورلا

نشًاموركنوك..تويارنيبريغ

لوالمتنــلاتشاليينبيا

لكمت"يجناعنكنيتروملكىراز1

هنوكبعهيريتنيعل1ايكاطع

==ع.

ترورضبار"-كبتراتخيتتروعtك

كيبيكميتيكيجليللكريماسا

. ىلاعتيروانيبتاكا:يريلقت

-بعـهراممنتتيباوجكل؟سيةتكاو

.كوماتومسووغواكروتقبتكلاتنل"

يكيخرلانمنييرامعمولطناوجوتن-س"

ةوعتمتيناةلاكوتركتباغنيثغكلا"

-نيككـزتاوتعمتت"نكيق"ما

نايىتماتموقرتتقورتلكاشم

.سرنا

يلعكمعتميبي:نياتكم

ليبعريقلش"لبا"

ترمةيزغ-سيرافابلا

تكرامياموةع:رو،ا

------------IتمتتTE=13511تستل-TE=-=ة

1

-ني1كو

بب1بتكبااي:نراقتايبيلتبع

تغربروبعزوتتزيإزتلريبقئوبروبىا

ايقبمتيتبعكوجلزغييبرلك

ىزاؤيفبةروالككـ1رتيىكوي1

-ليرباىري

trهتملتيوالور

بعضكتبعولوليا-

ةتيالوتاببلصـ

:- يتلا3 . -

.صعتيلبإتيوكنويع -

. -

تسلووةت

"rتتةيعيتيبسكال

-------- عتلكلوا
.نإتيع،ىهب

.نزاموتبعوسونام

تتةبعلتيعنيتلالث"

.رورض؟كايرللكتياباجكواو

عيمرمهراعتسييتلاتوريلكاروايات

-Eقاعشلااتيإكريري

رايتبتملو.يلعشليـرايع

لكريلكوعزئيرزناتعمبملكريدمبتك

يريبيلكغتايغيزات-لينلزنألك

َّلرلايتبرجدعييزتt-نيزئيركتي

تلوأاترشتإَلوادتلالكبج-يلو

كsلكلوواتشتييلإروليتلكناك

تيتيهو-بتالوز"يريبيتام

رواوراغميمتنيشرع-س::تركتنيع

كرتاغرجلكنعينينكن:لوغيز:قتعم

يوانلTـلومقت:رتايللكاؤلالث

هيإبتتوغتبككذتُيولكوليليفًايزئان

ا8,92روا105روا101F.M-لوم

زاو1لكرعلك101-نومقتيقوغتبي
--------- ----------- : نيك--------------يص . -------------------- ----------------------------- --------

.1تيتي(C(2يفااكسابعتعم
5-2C1-.تي

قئاسُكاوعيشوبيرجيسامك
روا--------تكاياتياثابيارلثلإ-لو-2

يفريروا.-اج"اليغةيعنكرtلكهريبلاهني

-لوجنقتربعمةيكيرماوابعيتيتبع

لومق:يليف-لومقابفلكباكنلوىرج

t!انخمروطفيرغريك"ثوتحارلشززشار

سي:تكتعاىزt:لونيزانزاورمرثوك

تيولكبًالبتنابملكبعب1

*rـلنايةتاسtواوب1شلاكلتلو

.لُي1شا-ليبتاماكيب1نيععر

توقرتتولولاوناكبمرواكرتمرم

تماعوناعإ.شلالكبتعاعوروانش1

لثنالاناولاومابتريرواك

---------IجتتTL-21-Tاتسك=r1--------ء

 
  

 

 

 

 

 

 

 



لـكنازفكايجنغيرىّلوكينيع

ةتسيكويستمثنكمتقرطلالث::

لماةليلنوويابعلتباكايتنتيروا

يلكيبتيقيننإةنجيفايلك

بتنلالارتيبيلكبعمتنوابتت

قيو1قوبايتتتاجنلونوك

؟تاجوملابنجري"ينرقمانوغ

.لاونارجو..زت:م

.تبعتيوعنيبوعرم64تمتو

رواراتانا:يقثتبعمباونكب

-س:تلو-"تاياور

م:دسكعيروانارمكفرعنواقرع-2

لكـك:يلاتتوتايوجموسر:نيومت

ترنمتابتكنوأركملانتياروزلا

- : :rتـ1لالكنقتتو.ي L: EEة ----و

---------
-------- -------

لثونروانيفرتةيتيلكارام:تتاياورلا

-ت-ناكوبنارمكيمارلكلاي

ماعنبوميامعانمو:تلنتوردها

----- نووريريو(لويرمترواسوورل

لثيئاغلايرتيكلكتريةيلا-5

نويلكنوبتال-بتكنكغمنزك

تنكنيراكهكمرلرتوارقيلعكلوأانيلع

روالاوكريك1يرتفرطلكتاب

وولكريوعرإلتوممزاممالاونامُعيفأ

. - نديا: بتنيتلوعةمث

يفو،رمألايئايم...لكلنيغ

لومع64،بتتي"نكبتبنئواز1-1

تزوويرودقكجلثمسولثضرتيك

.نيلرب-بت/بي

بعاباذنمنانمتايبرعلاويماويرول

نقتماوعلاكو-ناركنتيولوبماونيت

---- "نارمعتلوجتيتيوارواتميال

:رللاملك-ببق"ايلكعقتايلك

برعنيعماوعلانأىتينارماكنارمع

-يرنكرتييكناتنيوجواوولك

مورقاثيترواقرتىلانيرشتىريو

تلاةتيملانمبيبعروركاربهك

كناةيبيللاينثيفةبّلكقنويلم
---

.
--------

--

واتنكنك"،كلايدوغنيتع

لكبج-بتتارورضنأىريوقيا
-

-
.

--
-

------

- .- . . ------

. . -

. . - . . - وبا ----

--------------------- --
--

.

-------- .

.

-

.. . ريع..-.1

--------------------

-

. -

. -

ة=====

1---6و

-fيليعنيعييزي

ت:رتبلكلييتعمبيع3"كنوم

تت،ارتقiتينانكميالنورتانوك

قتانيبلكناناىتىكويلكسايتاورك

لوراز:روالاوكعبيدبياليكلثلازرا

لروويلعكلالايرملروارتلك

يئيبعيلكناغ،نابونتللكيلا

نومجرتمناغلكنافنكلنوريلنات

-لانرو

لاتشلالابجبعلنُيايايناتعا5.-

لكتلفتيكلنكيايايد،-

تظاغلكلويوبرميفيت"بد

دتتكيابلكريى؟نوكلا".

ككروصت"ىك":قمعيفاما،لا

يتعابإرئوزنولاع

_ري.ىتىتنيبليترتراد

زتالغت:-يكنارلييللانكلتتابنو

ميتوناسنا،داتا،ن"ونأنم،ماعلك

.ليوبينلماعلا

.ي----------لثو،مي"ساتمت".ريي-5

.رييغ"تروعبوتلكباونألكلقاملاع

-يعرشينواي:يللويو-----تيرج-ت-

يتيت"تاجنكيفانأ":تلاي
.-

.

نيتيبمrتاعنتري"امنكن/تز

دقرامعإرواتياياور،ياتيياتسبت

ىواز1لكم"نتتـم"متتيتعيك

نلامتا"لثيرار1س-س"نانكرلث

نمانتيربيانملوألا-انق-بسملاك

بانكامتييتمةيئيب
ـمعنكتوتراز1متنيو

----- نروكلك:الكقتنكراوروغ،يبع-انيلا

-يبيتنيبماتكتاغاغلاغبوا
ولكلمايلواسروةورغيلكوازآيتلا

ىبام:نيك-لرست"اك:تييبنئت

-س:"انابلواةيسا

لَّيرولاموجوناتالاالك-2

هكنكتتلا_لكنوريكرثولالكنملك

.سيقاولوي-بتعتنميلا%تعبصع

يروبرويلوقتاكبيبناعوبيا

نيتكرثابرللوتامكنورميونشت

:نيريغكجرتيرمتلابلكرُيَّيي

.ر.معرتلاتدشلا-يرويي

ليسيرواررتيتقوعيلكنواعت

(نير)ـرقتلكنّيعيتلا

يلناكناونيعرابلاكتعاذيالو-5

. . لنوركتاعريتلا

.تيلاناىريلعلارتف

.ب.يلاوريهيملاتفلكلت"هو

نيدمبعالووكراوي:ناك

يلنر:ى3ونلا:لاب
.=تفايست-قرطنكري

.-----------

-------

. 1 .. -

--

- - - ----------------------------- - -------- -- .

يلاو:اينلاتاب.:تلل.ملاعلانالاغ
ةَّيئاقلت

."لوابx...لوزترماطور:زت------------

-.رثرلراوإوراتخ

2-rم.rتع.بل:ردوخروانيبتي

.يلكلاعني:تيوعكباتمةيتاتفن--ان

.ممتيتنملكنا1لكناربتعتناتعا؛ابيت

لكنكمتليتعإلك:تينببواجتنيز

سيرثأىرييلاسماتنكيناثكايلاوك

عسيبنشيرولعمنيوجوناتعاتآ

-سيروتمتيلاوم:تــ:تبعص

.وىتماياواتإ،ن"لث:كباسنكمي-3

لكربنرعلمعليرارم:-سلاب:لوغروالرتنيفنيئرايتل:سيالزتعاو

E_3ااتسكTL-27----Iجتت------------:ة==-=-1اتستكاةلجتت-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 



وكوايلكرام-هتلكرمينلاتعلا-5

تلا-ايظثوغريغمrريغكنا.بع
.ثلا-تتل"tخلش:ينوخرايبت"تبع

يكلوتُقتارواتيملتطتلكنع

اللبريكبلارواكرزيوقتنوزع

الكشُتُكتاتوبعمrرنوايكرمنايرموعي

ايالريبتفاقلكسأسيكيكتينت،2

نزفارامتناكغتلكنشورليرلكواررك

-ىنتةروابعلو

لاريرواتس.لكىلع

1-Tيكانييوازrلواتبتت"ىوبتي

نم-تعلوغإرتيوكرومرك.شا

-يووكاتيفانكىلركتلماعىرر1

نلمrرللةيوعورواويإيقعوبيبشيض

ترامنرمموت1ـنوقكنيصتيىرر1

لكاقيتبييقتاتويبعليوتشلا

نئاطعايأيفالومويلكتوبرر1

كتوراز1قمنسوحلاناكتاعيني

يفةنتمتبيرقتيسنعلنوبقتري

متلايليفيلسيلانتعانع،يرز1

كسناروايمsشلاك7بعلايويتيوك

------ - ةتـلاززعتيلاع

بابتعاللاعليلاحتلاة2-1

لاعايريبيانيبآـلوجلشراومزيك

يتيتيععم
تونرثراتمزتلاىكريوكوخكمزألايف

بتإبويعوص،تعإروعوجقتينقتكةع

ءاترلاىريُكيبتيكايمتيوغ1=

لكيثيكلايةعومكتيعر:هرلاغاغ

.E1====3اتتIL-23=TIجت----------

يقهرنوامهتمهركتملوجوجلاغلثميىنتسملايلا

بتتعإكلاعلثخوقرتلكومتو

انتاعوبيلكءاتإلكناتعاتريه

.-- كيرلا-

نrمم:شك!نلاتعلاةتسبايب-5

تعمنارمكلكيلوتراعي:روىورتخبو

-تكي

نورمي...........لونثا

تعدتاينازنتملعم64نيب1-1
.ميتي:يإيت

لككازTووبلعإرومكاجلكعرواميف-

ةروخ-.بنفو2-1
نوموعيو

--

.ةكلممrكلن:راوزيمت
----------

----------

لكاتيلعلكلاعشزرواقرتىلا-3

ن"لكالولوصماتبابتتترورضنعيل

نزمكفرطلكقرتتوتنكنتقانتاووانت

ناوكنويوعلثميكع-سا-بتكلك

بتنكلوربعباثلاتاببسمعمك

نيلكنملكيلعكنعا-4

يلمكنوجمت،لثتررشلك

هتتيلوخ،نكياونايارلانيببعرلا

لثئزتاليتاوزتيثكتمت::

ةّيبلاتريّلوكلانيب2رلاواراي

هوقبتىتيبمةيراكلشويبلا

كنيل"ةكمتيجيتنلعا،-

-تعنيتنرلاواروراس24لا

- ا::..-اك=خي1 -

------------------------ Aعا:ات --------------

يس.يب.يزيةنجتيعتي--
-----------------------L_Tت=

-------- - . .. :: . لا

ةيعينويبيلنيبرمعةيأ

لك.تاثولا.لكيهوم:َلكبغ===

،نارتملكماع.ورلة،تاراو:تغواي

بيضوعملثمكماتمترواتراغول"

ىريناكقنتكيفتامومع"روا

.رقصتنلايارملكنموناتعلانملوألا

مويزنتتنرمعقشتنلو-راقتوءتس%

يونتتـيناربتعينوارتتلكنيوك

.نيروانايهودنقرمستبرنثيناروغ

ايريم::يئانثغينلعيت12

ايساتألا

.عياتنإيل.
---

---------------------

---- 1 -- -----
.

------------ - ----------------------- ------------------

--------

-

- .1 1 = ----------- ---------

. -

.

-_-------- يسات-"ا:

-------------------------------------------------- ة=ع --- . -

.ياةَّي.يةياغعم-3

ايجنويبمتيربنعقانيلاروي

-عسي

نملاعشزرواقرتيسناتايو

يولكتواتني:كرواتيالالك؛انأ

ةتمركناالاروايبنع

ىري-نايـ1يليبنكتايمات

وللوسبيريفاننرواقةيريلبةكار

وتيميروابيعايانيوثون"اركتماع

لكلعشوخوق:لكلانيبيوركاز1

ا:ات-ستيغحداز1وزرملشتمييكل

ةيلاتقكماظتنارم1رواتارئاراناورك

ميتضرفيلاتعتتيغجلكمعزيبآ

لوأربعيربغاركوايت-كـ1-ترظ"اوعةعو

ييرتبىلافلككنكواز1

نعناووييتيجلكنئاغ

راز1مييtزربانتويغ"يوك"ئفل

لئاغلكنوي*:تومتعرشيتلاك

.نيرييتلريبلكنزلك

لكسا،ليشَّيرولاموجوناتعا-2

ت-كيسمنلااتعلالانوينس3بع-ةناورم::

.يزقتلكمازتيفلثبسوتاكرارزألا

.رانيسكرمهتملكتلبتكورفرب

اقايلاعبيكيانلاتلانيبمت"-3

يتلارايت"سيكعماي3لكماماتاملك

يواقرتلكتتىت"ةواتا،نايا"ماي

عاتكلغورفولاغترت

.نيمتاعقوتيلنورَّرت:ميمعو

rارام"لايا3ذنمسنج Tوع14اياننبن
-------------------------

: : ----------u اعيلعنيلاناتعانع

ةاتنتناكةني
قلعريلكنوجتتنأةيلاتتُك-5

.لو.قرلارورضلثووبعلتعومتياتعببعل

بعنانثاوجبعلاتينأ

يمنايوزعنأبيلك

لاوريريلاج.............لابجميج"

ةيلانامارنيبلومرم64تغزلا-1--------

يتنبتاكنركيوكقتوايادوخلوقت

مtيقرعكتينوي-ايكيكتزنارتلا

قئلكىتايتخيلكتيرم1غيتروايااي

ىتيوكرتوويزلشلوم64بقرعليرت
---------

ىلإ.تيبةتبتإلكنـإرلاست-

3 == rء يناتسكا T-23قتجت-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- .- نيتكياركيتلًاعميوالككايومةناونعبيتعانقنع . "

لتةرواتفبقرتولكةياما"Fبلإ-3يتاينيروبقاسونم

تعاباتبيكفرعكلتوأبيتكنعلاعايامرلانمتابلكش-يتوريب

لانرمم:بيكاروالياجوفيكمتملكتةيمارلاونفبتكييكلورواتابو

يفأيفيلورمعوبعتخ:ال:ةتكوجنتتقوانتنملكتيتيكلاوناياومهب
.يناريالاةيمارظنبيكفرعلييتبتناشا-ي

كتازيفاتنيئراونايارونملاؤىكةيلاتتي#جيكنفبتكيلثبدها

-------- --------- -- - ييباةا.نيكيبوالكينلورتمريوغلكلك
لكلوركشنتلنعلومترلا.4ئلوةكنزيينايديتشب

هتنل"غكلةكولبةيبرعلكناثييوىرغرب(كبينايلع -ى؟يشالو:جرواىرشبنولو،نوري.كت-T----------------وانتت

لكنأ--يكعن،قرمونغنيبو.م-.F--------------:-و

اكعتتبيلتيبيا،بعبنجيراجتلا.".-------------------------.اهينثي

ةنسممعةامحيفويت":ت---يليومتنناتع:(ن)يضتل---------------

تبيتيللوضغ:ءيش::::يرعلا

لثبيروطلل"ناكنيبةتسرئارايتبي؟م:ةكوبلكنيتولزنآمrتعيلو-2

Tترركقاعملا"بعلالا3قتي-تراكلامجالإلثىقللنيزتلكواز

.ماعلكنمرمتعي،ةرواتنياز1لانكميةعي:،ينور

وإ1لث...باي-ورمعلنتلاعنممويبعلقوبىراز1نتو

بننمسمتلالكناتعا-1مم3ووtوالكنكرلكدازآبيك-لك

كلرتوابنم::يواسييكَيعوجرووتبعتليلكاميفرخم-يمياتكلومطزي

لألالشةكلانئاغلايلومتريغيلغتبيلييمتقمعنعريراقت

------ - gلي بتعيلاعتيّقُرعبجلكشبخؤتىواز1-ليبترس
الكلكنوئرتعيضرغووخ،ماوع-2لثغيووناتعا-كنيب1يام.

بغكرتقاروا:نيتييارملكيفبيب7،لولثلبروف:بييتلا-

تتلو:تنكاملكفلكامعكولكلوراوعثتولتاينأللاومنيب

ـتواعلكةيوديتثكلولمتتتناكبجكليرةتب."."

ةماوألَن(لثبتُكُترج)يكراويتنإو-وتانبونيرومزيفقسنا،-

انترجنبتي"3"لكلكلوبلثمينكيمتنمتيونترامنتينا-1

.EEEE==3اتتكT3-T[جت-3

-بتكتعجيوةرورفولاعشزرو-

--------_ينعياتيرت1اجاواكيما
. ===== - 1 .

.ارتمتلاوtخألاك4

قريييفتعارجدعتلياربلكلبلت

كلبعمf،لزعكآل1رلاالو
تيبلاريرج،نيوانعتروعبوغونااتلك

ومتويلويةيلييورنلا

نلانعايمتبجبثكودتوهو-بياتيبو

.2 رن"لكسييلاكتتتباورلاناو

ـبتتب،برقنيا،يثكسور

1-سr:تعإلاح

،زمنوكتنا
بكلويرواسني

. ::T) رر:يعولا

. ا -------- .

يليكّيكيلرتن:رواييلاعنيلاتعاي

لكلوصغكنتيبىيووفلككرام

سارواىلكليونريج"سويلوخنان:"نع

سيرتعتلامى3امتنادعبككيتيالو

ت_ويوارTايلستوبي1تعسلا"لي

لكنوكتنابيجياسيواز1منتو

يليكلومعكلرمعولالاةبتتتتاب

لييكوليإرتوجةنــراياوبآترا

ةنــسوبأيلكلومعكيعاتمنتروا

ىلاونويبوروامماتتمنينككرودوفلك

تتناتممتكرلتريبةدتمرغنـم:بتك

-.بعيوونمركلويعوككبيك

راومزاريبعتبسعكلامنامك-2

لكتلشرلايفُي-متيلةعًالكلوببتك

لايورارتليغياتيإيميكملاانزءايشا

لوتو،ثار,لاياي،ءاو"،ناكتوءالكرو

ةر3،نيمي"لئاخينكسووتمعنيو،لتو

ببس،نارمعاسوالثامتوواج،ب،اننإ

تموكىكبيمياي-لكريتبملوالايج

روع:ىتمثكوتكوتنيك؟بتنتنلا

ساوناتكإنترظألنكمي،لي:تلاجنا

ماو.م:متا:تعبملشنايكلكتلاع

!!بتاكك

ايلتنييسولوصاشئاع-3

تولنقرطلكلانثيخلكارامىت1!انوي

اقرطلك""ةيلابعمترلادبعتع

بعالييلابجلكيامةغآلآرثول

.يواقرمع!بتتيعنعتلكبراتىكلإو

ةيناثةيلامدعبلثبلابين-

.ايوقاتياليئوزأيلروا

لثروايتيتيتبكتتنليتلابتُك-5

سيريماريلتنروايقايقرتتولكيلا

ىتزتتعيلوبقتينييكريروطكتيك

بعنسح،تيتيرتلكناتعيناكىت

مكابنإو-نكرجإتعملكبنشبجاو

ليتلونلوزكنرطربكنلا

ةتبنلثنسزئاولكبعنب"يلوانالوأانت

ككيبياوءانبى3ناويكلإوىكتومي

روانانس،قرتلكنأو:تكورلث"

"::"..و
ولقنلك:يالوزروانوتأقلتوممتملا

ىيىراز1لك.%لاييتنةيعيتللث

ثعييكيوشاينكتودن،بتلاع

.عنومتكهركاملكنتات1-فقوغك

--------

30-IL3__ع1اتسك -----Eةيتآ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
 



ىرتنعلاعشنرواقرتلكتيتلهيزنوؤمكلوكويبعليمكنوبعلي

ماوعورليتيتوغاي::

نايالاميلارلاتقةكي1ومنا

نلوقرتونلعا:نيرللتليكنتلاو

تعنيلور

لكنيبرووكت1نيبليخيريو

رواريايلاكغيزلكلاينشخرواقرت

--ؤ21

يتدلبتلاوخنكتتبمنكريب-4

بوغفيكيلكلييرونتمكتلتعإ

مراوايكايرييتعمتايلويلوأ-عيرسو

لكنكمتورثتلكنيرتمليجلاني

لكنترازّلكعزنيرغانمركومت"

.هذتلاهيعلتمترواومانتنأ"،ىربربيللكبيرغ

روذعمريغلتلكبتبيبالتليخييزيلكنويواتييوالوباراكعني

-لومريتلكلوي

تلةأيلالانكريت4رخي5

وجنعلاوزنغيراتيتعلكلضت,و

سلوماعمتمتراكمواعلريبيبسلاب

- - . د-ر.هييراو.لل
.1 يلايلويراجيلا

--------

--.تيبلوج--

.===
-

. - .
- ---------------------

----

.وجعلينلكنمرزايسانثلابيع:Eتي
. - ------------ -ي -

=========================================================================================================

هأرمشهيكلجن

ةاتنرطساوبتايجيلثبيّكلكباتتالامىريليخنكب1(

---------- . ؟بتلانوع

r)؟نييقيسومنيب13كلابًايتاموتاملَّيًارواريع

---------- r(؟سيقرتيانرازتايمكلوادتينوكييب1

ساوبقئناريإتيتويلاوحصنىجريعىلاَلورينوريعيغو(م

------------- . تناكلاوحزرقي

؟ومقن:تياورلكبة:يش/مانتجاىيمعّلينوكيع(ه

لامرلالكىكايل1ؤ.يرزملكتملا12تعإلاوجلك=":-

:-رلا

--

-------------------- - == iعوجري

توريب-

-- -

----------

------------ -

مكاتوك"فاصناروانوأات"لتكتثو

-لكلوميانلك

:ركعمرعشلارابظاكتابنجلور-5

-لكلوعي

لكلصووكتم7ايلاضرإلكريم

رببويلاوزيغيرالك"تنغ

باغوغ-----------------روع-تيشمع

لكناتعانع

بيغتيال

ازككتجيلوا

ر=1-2

ي

لكنوتقرط

-----------T---------------يأ

بيبرتنوكينابـ"لو

ةكوجاجوعلا"-بتكناغأيلاوعيلتلاق

اييللكلوطلاونــ1ودت1نا5لك

؟نيبرملارايتناتللا

بعكلامشَّيروودوجوموناتعا-2

لث:ماوـلييوو.ماوعناوثـثي%ت-

.روي..وةعيكلكروعش

لكنايتيللثبيتيكلوألادعي

ىئرميوىرمويتيملانعةيلآلا

.عرش:رجتلتلكناياروالكرودتتاياور

نم% سبترثأربوتإنا

تسبيبشناالان1ةلثنأنلعت

يروخلاغيغ"يتسوغرتسوفلثيبوًرادتنكرو

يوبايٍّيفيلقيتعوا"نايابت

ةناتعاةن1تعمجولكليكابسمنلالوا

_تزاجاتامكاعاونا-

:---(انت

وبونلوي

ضيوعتونررطيالوأوتماعس-4

ع.يرمنا،يلعترمىكبج-نيالوراك

لكنويلمكاكىراوتنيروالييبيللا

لاترشلالمعنيزتيكلكيتامكنغلا

.كليورورغ

نيبسب،نيتيلاعلكوعتتولتا-5

-بت1سيروجوضرعملالكلوباك

1يت:لكنونانلعتتبكلكبلا

نيتللاونيتامتامكلتختك

نلعلاماع

الثملو1ايع

- .

لكوا

-بتإو

------------ "م:ت،ز1نيبجلتلكض.

(ني1)نوزارييتاقتتلكلا

.- ينيم..لككمعاز

-- لثبلويمرب64.يعويك -

.وربيروالكتعبككًاليوويإ-ةنس3

z Eتعناعرلسيئرنشطاتاييئانغمو

يبيرنامعةيترامانيرتاكرازآمو

نعنيلوزتي1تإلكنوفرلاروا

:لواامرتيلينا-بعجوروت1

نيبتعسالنيلشَّيروتالاعولك

-يووكتهرابوووكازآةملك

لايور»تتلاعمهوجوموجوناتخا-2

.روننانثاربراومزاكلابتكلإنيتوبع

.ينيريمِّيفرغ

وةاتلث:لكينإبيك::!نا"ات-3

.لايشنتسيواريلثبعيليتساج

._نيبنميعوزقزغتربقرتتال

ينرلانكرلايلعكنتا.4

----------------------
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داقشمنيكتسننينوكاياكلاعميابالكلإكَّيتلايتيري"

.تاتينلنويذميمابيبشلوع"لاكيمرتغاىتف1كلكرتتىكابتيوتابيكرتغا

ميلنوتربيايكرت"بعتزجلالكنمووووجيإنكتومتتوتنرطشتيب

.عايتزفقتتاتكسليتوارعرتنايفاقيلعنيرطنولاتغيلك3

.تيملاعبيشىتةظعَليبتنكاينيكلتليلةا"

.

"1ووانتيانبرودنمنما"-----------نيوكتلا"ةلثبعيلايمعنيعقايلكل1

-- تزي"تييسيم.ي:اطعم"رامتغايتنعنانلعتيكلث
.كينايوكسروكلساوبرجإك.ال-.اليرابتللويبعليورلعازفتجتن

نوركيتياهننمتا.ساكلاونييكيهةلويسلشتبعليدورارتتلابجوتل

.يداقومرمزنكيموايميكلاعمرمالالاوكيينراغيلادورظةفلكتلالَّوأ

نــفييككتر1لتاقلشتماعّلكتيز"سارلاغنتروبسناربيليولْيَأ

يقتيسىرئازنسقلكتابيلكلالكةثئتكبلاقيتشوبوك"3فلا

- --------- ةكرشنالعايتسشوانوي1لاوتاراقعللناع

لثناغلكةّيتييميريانيبيري"لإيكنيوكناوجةياجةت"لاق

.- لثوتكوورلقتةبلالكةنراقثنع.نض_ّيونعمقلخلوو"؟-----------ل

ةتومترا،تاليكينيعكسلنتكا-لاتاو:بيبط

يلايروبيذكييازلكتيفيكنيسبيشىتىتبسنتنةريرس"

ةيلاكناليةريصعكئراتَّيلساتارامالاووخوو":....كنرنيتةرطسملك

r=-===3ع11تسكT3-Tجت-3

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



ككنيكيريبيلاهكرَوًارورغتلاتــنويف

يلمةنيقلاعلابابيرتبعاللاتيزب

نيشتباكويببلثمتيومانييلثأناج

لارلَلوّلكنيمرنت-كلامعنيقئاسبرم-س

يتكلثوينيرتعلكما.يرييبلشتير

متيتيعلوعبكمل:يلتكروابتع

يكريميلاكتنإ:تشلاتيبنملكعيب

لالثلكلكنعيلاقتنيينيقيتسلىنتو

بتلكترط

!تبعلايتكامتيبلابةجلاعيلإنوأ"

تلايلّيومالكنانيينإلكنعلايع

نلكشيتإلكنم"ليو.ويككيتات

-.يج._.ّيروخيتلا

ليلاي"نيينياهو"؟يلكنع.قت,"

هييتإكرت"ثلابةئنثأنييف
. - :...,مم..ره ؟rfةيغ رلا.م.م ...

===--------- --------------------------------ِةعأال-----:اهب-------------اي"===ةينيع

ناتت.ي.يس.يت":-...Bبلاا:قونجكوادنك-

- .. - اياوراغاقرط

ناتيميلثلاياتسي:"نــسي"

لاعمنويريزتيبنايرلرايكنابلاع

"؟...نيلرننكنيك

لكشلا"لومنترركتإلكنريكيتتز:"

.ذتعكلؤل:تننايبيفاغيلكسانلتع

تغلكلكنع"؟بعنيلربئربّياي"

- نَلوقتنووتت
---------- ------- ----------------- .

رماتيريفرعتبتليئيرفىريبي"

ةفكاعكريسبتنقتنعنيكلترباربلك

3تكتيت:لكريرواتنتنت"gنتغاكلوك

.ًالوبكاشتارييلب.بعكتوكنع

"كيبجولكنمةلو:تلنشيزيننكميو

. نا- ذقكيليتغاك

ةترارثؤتلكاشغيمينلثب...:س

قينلنيرطانوكمقة:ىتريبتواباس

او:سةكذتينايتنبإلاشوثتلا"و

. . .

لوادتتr1تب:مقولكنعليعرلايق"

:ناستيغيزيلعسرومعميبيرلا-

".بتنكيلكناانبرريFامترييللكات

يرئًاعبتّيدلكاتيتحانتوليللا

لكشبتعنتقايزعُيايكتك"
لثزئارلاقز"؟م

-----------------م:: بةيلاعا--------

.ت.يتيا"

نعنا"تومورتة1يكيبلاطم

نييناماشلالدتعجاشو

":ومتعمنكيملوةيلاتانع"

نييرلوو":بتليزاربيايإ..........نويك"

_ "

.ىعسي،ليبيرميبيطمري"

لوضأكعرفسريوبرتيىتنوكعس

رريتاي؟بلويكلثمتنابةيناريإ

"tو:لشتنيل-

بتعيللاورمنارات:tتيريعننل"

نرزنيبناتورترتووبيثتى31نكامايف."

نيبتبتكتاياورروالوجاكالإوس:أ-----

ليمربنكرتنيبيمتو."
- 1

3_ءاتسكIL-37_Iجتت-3

.-ري-ةيناريا

=تت.ةلوي

.لقيلفنيكايوزنيشلا"نيجدت

تينقتلث:بجلات-1لثييثوتنكمي"

-:1زغيعينثيلكةتسيوايز1:يزوريتنت"

. ؟لوم"

":لوبلريبيلالكنـ1اثمرلاكيإ"

.يلاغناكنياربيثابراكيزنعناريا

لثلا--------- زغنيكسلانكائووتيرك::لوباك

.ىئركليكلكاشنيك
.

-------------

------
------

ةرايزنعريزانزيأ"يبوك

:-ع-----------------:يموغ

ةتلا---رفأ

---------- نمهنييعتقاجتت

---------لاقي
.- يتلاوةعومجمانكتنرتتينتسونيوةع ---------

ينيتقونإتغييتإناتالثلا"؟وعتس

"ينثت:الثلانا"

.يتقوبلشفلاألىكابت؟بلاطماي"

قتنييشكيتابلاني"؟اتابنوايتا

. " يقئوو.

وسغنكنيتعورنريواقإريعقتلئاع"

.قنركو،قينيريرط

قانمتمت5تايوبنتفر:بلكدعانا"

.يت"

. -

.ينيسكسيلةكامتي

.تُكانكربنلـةالكيتكفناعم"

ريغاوريلنيتكالوروالوجتلا

ي--------

ئننكميمكبجعتتاب-.---------

تمصلانايبلايتإلكسولكنعلئيهو"؟و

عتمتتامةتلاسوروك31-.نوجتنم

.اقيرزلطنورّلستنلوب

ى:يهوهذتايرمي،عتلاوزييزيب"

تاموبك1

ةَّيتنبريبعنثيتَلوكنيع"

انترايهريّيتتلاتننا؟؟...وةنجللك

ريرميهوايزتيرميتيرقيبيبلا

يبنكاقعمتابتانملثغيعبكنتلاز

تنومةلومقرعارعلكميتينتتوم"عيالم"

ايجيرمإربعكلكنييراقتتلان

tملاوتلكنالنيعلافصتنمدابنوم=!

.ينيتناغناوقارعلاويناعيناك
.رمنغبوىتاىلاقن2،تايلك3نمةن.يلا

---------

ةعىتيتلانكتايايدرتبوتع--------

:ر:"ىم..َّيلويقنعنانلعم .

--

.-Tu-5-3ايت

. . . - تيؤي
. . يثكتتيلايو----------------------1 ----------------

- - -------- . - - . ي- . --------------- -

تينابCتيورنيرايع!تايتو-----------*ةيعادتمرامنييورللانيرواس:لاعت-

لقإنيرايتكبصت

نيبًاتيم"وتوو"
------------------------------------ ----------- - ------- --

نويتيبنيرتاكنترايكوتلاتتتاط

لكنانيبتيوكلاوذاكتةيلي

ليقتري1لبمناتيرتروانتكيت

.ررممتت.ناتلاقسيكونعبع-لاث.

.لينينكسايتاكلاوةنراو"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

تنغتل:لا"%يليلمولعمكتلزن!لكنع"

.لقاعيتفَّيَزتـشلاكسوم-

ت-اتكبتعترورضايلكنمرتمولعم"

ةثلاشساننا"تنزينرموونريب

اقابتو

ةيبلاغمنمنكينوجسيخي:توو"-

نعُنهيكنيرولعكتلزنمتلتلث

ة===rعااتسكاI_133جت-3
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.مَّيروامكرتلانعلما"؟اوبايلك---------ايك"

.نيكرتغمجوقيو-----يوونريبنْيرينكي

.قئاعوم:ىتأليتييلسا

نيلكينتنخروُلولامكتيللكةتيت"

ىلكتعوروقايروملاونورليع"بع

.ضتيًابيةريلنويىَلإفلك

ىئكتملوين"؟ايانبتتي:؟اوماي"

لايوتيو:تنّييخيغك
- -------- يك ------------ --

تrآمو""!..دبأنل:كلتلكتعرEوكي

انتالا:يزيتنبت-

:: "ايلعةبلا

لناعدتيقتتلكاشمكلاحربتعت".

لاسكوكلكانعتنوبقايتنم-

"لكنييعتبيكتتلبآ

يلكلكاعدلكتكيريبةبوختبي"

ةت-1نيقيىركؤتىتةّفاعككقي

وجومتمرغولاعكرترقلانملويأ"وج

"؟ومتويلويلابيتيوكاي

بياكنوقوتيقئبةنيع!رمق"

ايكيتام

"T:قرطنرمورتلوب"أ"لووزور

--
رويزورك

تالكيككيهو"لكينابايم:ن"

تاجو:نتشووتتنعتامكروانملكتوطخ

لاتقتايلث::وهونتنتوورواك

ًارتوو"نيدكاتبعب1رنيراوور"

نيلكتيريتني
-------- - ي .. - . - . - -

لاقيرئًايباجي.ت.1هتةيامةيثكع*

---------_-.--------------"":t1وr-يلاايتنكيلثيلبتك.

لتئادرييكاربتَتييايانبلا

لوزنإتعلليريتننمي"ةكل

-- .

انبرنيتميكضنتيكىتمتنأل"

- ---------- ------------- "؟يعنت".

نيلiلثنوةبيبشنيبنمناكنإ"

بكرننا"ب

اجيابرابتعيىناريالا"

.- ة:لوكبعشلثاناريالب

-:-3

عن:اتامبا،انييتألتورلت
.رقانل"؟..ايكوعبتيتيكذُي

ثيغلآلناعمزملوانتابةكوةتيورثلا

قئيبيباغوركلكنمستلكتعيلمعقلع

ي...":جرع.عم....هليٌريعتت
نك51و:اكلكيلع؛لكلاينعمبنكتنَلو

.قئيبلاةيعايلكلا

اري:ةيئ%زئاوجنئارونومقترنيالمةت-----

"اكيلنيتنخرمنب|

فيتايني"لو:ناكيبإةيل"
--

".وأ..وا..............ووا!.............بلاغمكيتكيا"

--

.
====

..

.

. .

لويريتكك1واعين:مو،

لئ1ناييينغيت:س.

T_3عتسكIL35-TEتلجت-------

. - : "تنيرازنيكتاركرامةلث
- "رواىفكتإلكشلاتــليا"تلإ،كوا

----------
رونلعتو. قئاع

؛ردلنيثًايtرتمكشاوبي"

ةتومتركتراغاركنعنريك"؟ايكنت

اييل

عورغاتيرمإبتلكلـس"نيتأي"

يبنوديرييريرعامتعاوليركاضياي

.(0
.يلترف.يبيفةيع"

قئاكةما،يلمروةنرم-ع-اية21تا

لك

مليت.
.ةمي

. -

. - يقلكةيسنامكردقايك

لثيلوينأيتامعكلشفلانمةر"

ب.ايلك

:يرr"تنليكو:نيتيدينهة:لو

ءاكتينــةيلكنيبنمناكلششغثنع

ةملكنشلنكنكرتينللايرل

. انيل:ا!"

بنتتنيللريتامكينلث"

اوجيتامتيريهولكاتاب:تننش؟اقتيانع

تكساريرتليزتيبرتنسليك

تاقتياربنيتُينميانكللورنعيتاع

جاعلاتيكقئيضيةملكناسرب

.بياتينورتكلالاوةيبرغلإلي؟قانتنإ

*

لكاعإلكانيبعرزتيئناويلانم"

تمرِةتيتنوجنيبتثكارييورينتم

بنومقنشُيي

ناتمةنرمنيرابتوعنعاريبعت"

تيوكلاكةيلانعلايتإلكلكاش"بع

-- . - تبتك

"Tلكنا"نيبتسيلنأل!لكاغ

تلامريكذيلاترثكنمويكزك

سوؤرناويدىلإنييناريإينثشي

.ىَريغهلك

لثنمرئبلاةؤومنيلًايقيلابيو"وي"

يلكوبت-ينايلوكيليلعنتاقي

.هنزلاتيزقرغتيتميكلكىتا

لاقإنوونتوةبيعيورتاكا

ةعي":اتويعملماشناي"

يلات11يييتام.لن:يديوعتومتزعت

تعترئايلrتعطكنىتلوؤيوو

رثجوجايفرطياناتنَّيوونريبوي"

شكنورعلانميطكانكمت

ساتسيتبنيتورلاتاثاعقرعتيك"

نيبتارلايتغبربنوؤروواميكوتقونم

لكببياهرلاتاثامرواتتةتيايآ"ألا"

يليتايكنإيلكاعم-ىكنويياو

نرينك:يبل",ليش:رمع.تتركلكزكيو

.نانيثأهويلسمانيعنكرتنإقي

دوجومنيريبةميثيكتاركتستاورو

.ت.تومليوكزتتوافتتو

لاقيتاتروتيكنزوو"مويلا"

وشلاتس.مّلكايلثة!لشلا"

نيتريكوكلااثتتر22اينيكو

.- 3 = T-3جتتآIL-3B-Tءاتسك =

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



يتيدينتمىريإ:يزو"
روينرزيوتتبةكوعرولفةعرسوم"؟تلاي

.داقباهياتتيبثتنإكمالكنا

ليمتتوتلا-بتلشر::تلاملكنا"

كيوباك1ريّرئ1ؤ":تك-.سينك"

له:نَّيبينأتيوكلصيزيبإلكنع"

ىًنابيةتكساوو

لث::نويرويزكتلاعلالكنانش:"

ييقتتاللابينتنكرلانثًارواتوميملك

يلؤو":نريايومانيري!شواشلtتجتببسم

لوكي"نوارغ"يتكييتيوقوتبكٌرجرت

tنشبسيرابرمتاكسادنَّيعتيم

.يتلٌرمإاومتابرياشاتىريويدقتوب
الإومايريزيبرتوامت"

-

تكللهو-وجنع

:ت

تتلاتيعلاقمةليلكامةت

ر==

تورلعلونوتنكييلَزعلي-لا

ة1إيلويغلكقي-اّيتريلرياعوتلوب

لاقنلا-----نوثبوروانعَّنماتيعملاسا

تلووييهيوبيماىريزيإتيات"

كتائالمايجهودلقإروزيلايعويعليقيلي

نكتكتبمتاتقتل11ةتيىت"ىلعنييف

الاوةاجنوانكرتTإلاونTوواقtrرلاًاييغت

.لاقيلكبى3غتليووترآلانتنيبضبني

لؤايكميقتكنويليرتةكراقووبلا

؛ينبلالكشتلكلايفنومتريرمنيتي

يلكتكيرتلاتعضوبك1لورين

يددلورينرقناك

اعبشاووبالاتةكاعمب.رتيلتلليمت-

- --------

و2لتةنتتيتينايلاقتوثارتكتبكناةتزوولوؤيوموريلاقايلكيهو"4اي"

. "

. -

انلشكعتبللثبنيتسابيلك

تيعوو"؟اقتاهيكرتارت:لويلطعايمتسر."

غتس:-

عناورشتنغةتاىتيو":بتةتيت"

. - "لوناثييويدبتتلا

"-بتكاوم:ليقاتنإوالكلكنع---------

رز؟":ييموسيلتكلتياتنوؤجوا"

ايتيتنلانمناكوتُيقرطلكبنا

عميزيتهوداقيتمtكليتياتناسليدنق

ايلومكيةيو

نعلاق
لكعاركهكنت.1يف.يلا

--------- ِةُيةيق:يتتا

.لاير"-"1ويت

لإولويوتاونس3ةتتكـآلكريتلومت

لقنىفلاتيكتلاعلكمالكلاتيثي

كتييكساروامزال

لانيلكألاكنتلي"نمت!لكاع"
ل1ؤرتعتناكيعلابةيايمزاوروارابتشت

لكيلاتت1اللييينثأمترلانيبيرب

لثأيناطلكنا"لوملثبارتيفيعا

لوطيوقيرع،نيتيلكينرواىلاام."

كُنايبينتارتارايلايت:يروسلا1

ةتالتكسالتنباو3نلوآزئرأل""

هئاتلاكلاىترونيتتلكوا-

3_عrعاناتسكا]

-- ا

ةE_Iجتت-3

.قنعىريونييري

نيزلنييوجنيترةعومايك!نيال"

ةتي-زوروكرمكةيبيللالكنع"؟ىؤك

-ىريلكنالب،نينيليوووقي

. - ىنكرتا

1 "كراثرواربإيورمةرئًاللونيترقوم

."كايومنيشةيقتيا.ناجارتي

ةيولكةشز"سيت-يريسوك"

.قئيبيفلاةيبيللاقو:قوولاتtrgتيب

.. أ11يعارونينثا.كلين

.ِة##############

والكاللةنت,,":سيئرلاولكين"

. - اق:1يتاملكلثلاووزوريبلا

يفىتفيكتفرع:نيا؟...بلاط-اي"

- لكري: "نييو"بعلةروعبلاةتيملا

=== ------------ ------------ ..

ةلئاهلودبابولراغلث-ايلع

::::::::::
. .1 .1- . --

1-------------وروأar5قوا-

- - -------- نيبةف

.نيزرو

= == -- ------- -- 1 ي-------1
يوةثآتتوتاب"تعراسي-"الال"و

.قئ1تاملكنامويفبربلايتاملكلان

كلتك.تارومناتور"ب

.تـلينتترميروىّنأ"مإوتابتشا

.قئ1لهلكايإكلتىتاتيلارنآلكيا

ىكةئيبيتغا

ِةايملييتعمسابعايبلا،ايآيت"ةت"

=== لومتترمترموويتالكر؟لع

-- ييرلوشكيئاورويتّي

**:..............يلكنووةككوجيت"

". "ي"يتلزريرواتقت

.يلكشنعنوبنأ"؟َلنثنيايينابت"

--------- نثلاؤرظيا

ةتسلوبنفاديررممُتزئاو1لكسا"يرميو"

ىَليلنشيزيتعرزنيتيجاعكتلا

ما،ىكابت؟ت1سيتينويةعيةلكاع"

--------------==== يلاتلابتو،بتلكتيكغنيابتنم

تالاكولايفسويمت،بعقورياعو

.نيفويرماكمانيرايتلاوعيدانبتلاب"

.وبرتقتلكنويياتلومناىلاست

- - ابيللوطغ.رم-2

لااوجايكلكرليتني-3

ىلإؤينارظتنينوعفيكنيبيرق

"r؟ومنوةيلاّيل"

"لولانينلو:تاع"

نوينلوبتلايللاوتلاوةكنت"

.رلَلاميتاملكلايفالثلكتاباينل

.كنيوًارنكمييتلالكنادو"تسوبلاو

ىرنتيولولاونايرلايفينيتاملكلا.وييت"

نلوبأيلكبتكيناكنم"سيتملا

انتنت":رتيوتايت":يلاوواقتىتازويب

نيباموةت"تلاج1ر3كنأي-:لكتtزلتيع

تكرتلوؤيتيآماناكو

نولثفرللتبآمارتا!ردانل1---------------

-تاعبتىفنيريبلاو1نلكش"لك

3-TجتلآTILO-T3_ءاتسك

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



هولاقييباوجللكتينــسا"لك"

تايلثًالكيمزالكلثلاتناكةرملارّرتسونيو

نيتتيلوأوووولهكرتسيتنملتايلانيتاانت

مالكناكنملكتو.نينويل

لثماغيتيقو-ةيكوووورواتيرغث

روىنآكيموتنيرظنينانققلغت

ىري=== َلةيرازنكنع

tتنكينناعياطسييغينيب.لشاىكروم"

غثماكسانيتابةيلكنع"؟ةقيتعي

هيإناتع.ضتمالكنا-ينريكيتكبلاو

:ثكلذكنارياليقترنليربلثمينيزي

ت

tسنوتنيب،نيبجس.

انتلكبنكرلةيلواتيزونا."

نكتتاينثأتنلكت1ر1تني"

نكرينيتللاكنوع:تعوملاةبتعي.

لثبتقراتتتتتتتتت.تارتان،بعلكل

نمر::لو3-تيرمنيلوؤديبخلوعنقع

.ل1سيئرلابابييودينويلونتو

ترلالكنويجدلويييرينيتزتسيوع

لا،ليئيلكلما"ينبتيةتوبتول

تايتكيابلكاشىلعةينغيلكبلا

كنمنانييرونوكيقيرثي

يتلاكىت:تويبلالكسيل.ةع

َّيعاt.نيلنكنألاملانكتبتلُي

-.فت

لوقيطويرمويكنيملاوتراب"

هودنيلغتعينملكسيل...

تيرعتنتوتامروااتاتيلتمنتيملنا

1ريايمانتيتايوبيباني-

لئساتيموقلونيتَّرمويوو.نيتق

هولقعليج،هتمكشنق:يقي

.لكةقإروتناجلتلاقو.نايوببيل

ةيكرتلاتاركتسلاعلتكنمزيف

-سل

باياونشيبلاغتفوارلاب!!لايت"------
---- ----------- . ..

-

.=

تتلورثلؤّتُكلاتكنعةقم-يلا

.يج..،-,..اميف,;

نيريبىريناريغهقينيني"
-- ع-, -------. - -----

ياقتةد"نيورتةت":اووتابنواهلابج.يل::

لئزجتكبيشلقتيكتتتي"

لكتبلبقينكيقر21مر1

قTةك"لشيري3لبيشلآس

--- - -ك---..ي -

Eتت-تايرمعكتايلوؤدويريبكنب----

-.نيترثُعهنمو,
--

الهو-م1:تباجةكنثلاتتويلام

لويو:بتيباجيالاناةتواقئ1لثأ4-.ي

ةنسلا"بتكمنّيبييلاتلاببا

[TتسكETTةع

-------- شتيكركةكراتلثلا

3-ICلجتت
43

11لثؤموامانيرايت؟وملب؛لاغ"

.ميو"تبتي1ثومانكي!ررق...،روق"

لاتشايتاورلاودتي

"نوونويلاتيعنيعر41"

. ايل". "اردانكاللاي

الكتنكاياتكلي":تبا،بعلايخاي"

1 انتيوضع. لييةنيونتشدغنمةّنبتب

ا

-

-----
-- -

---------------

تيكّتتيلئالق
- . 1 - ----------

. - -----ري--------ةئإنأ

..
-------- -------------------- . - -----

.رونتتـعامواقتالثاناشجنانعنزي

-

.يتعكلاونملَليعييتةملكساب1"

ي"نايفاليكيللوتيدتيب1

ةتوكتكراديفنعنولزيدليهيك

لوراكيور-ندنيبويتبيانكريبنيب

ك1ةيلاتتكاليلبعليةميرتةنيب1كلام::

نونعتناغيلكنا"نايتنوجهتنيرغ

لاقياشلاتاريربتكةنسقداقك

لثلتدترإيأتاقابنمبآ!سان"

نياضتورديكتنولورل1ةgتتنزخن1

يفلثتشغيفنثتتآلاكانآاتنم

.نمتبيبآنبساوالوآتعنم

. لوايتكلثيفاضدرمت1نوج:يريك

نايوتسيابويمانريبلايفاعيب1

لاتارورمرمتنكلوتاك

ايغنيلاتفيريتنيلياعهفغيئانلاةا"
ةكب.ناث".كيرننالاع
كتناةناتكىتا.اقيراغقرط

يبور6000،هلكينييزاغاطيالؤم

هيعععيقعمعويعيقيمعثخمهعيهعيفسكيكايتخيفة---------

- --------------------------------------------------- ------------ -------- ------------

----- . . - -------- -3 . ---------------------------------------- ..... .

.يكركرُكاراتنش:زورارإللثت-3قيقFةيرذكن:ينزعبرألاؤ}1ن:"تائراوزغايؤي

03u0-8264242...قزترمال:يبار

-نارثؤيسنوراشلايزبيغير7.رببةرّرتشيكىلييافآيوركقفأيئن

Ennail:circulation=agp(gagnnuail.cnnnn هووييةعو11و.ر3و22-35و20711/2:زم..ةنزت

1=_ءاتسكITIL-22_Tلجتت-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  



لكسازغوودنيواوراكيإيراللاعتاع

.سكقونلاتيتفت

نيبىكيرإينععتريونَّيي

هو"تبيقرايارةيلإ:نينيريدتملانم

هو-ىّنمتنييتلانكاربجىكلاملاو

لاتولانقتوميركترويريتيبس1

ن"ىرخ1يلعكساىتوتوريبنوميتيك

t-روانتنيترتفايإالالكسالكيننعاو:ت

يليكلمتيراميبمنا1زقزانتيفيTIا-

لقتيني1:يرعتلا"لومنيتنتلث"

كبرلكتايربكنميتقئموير

ليووولتاقيرومنوفوختيل..روتع

.1رشؤمهسإوبتلابيجىكيئيبلثمي

-ىرثلاتياوودقتنيديزت

رميتعإلكنيكسبيرينريب1"

نايوبةلثونويل

ةتكاجنيونيملاوكبآلاو

تر3كلتلغ"؟...معإنونت...

لَزربإموقتريلكيلكتيرينمرايت

.ــتكةمتا.ا.يإىكاقتأ

:إّكنكنكثكنانيبآاتيياي"

دعتيتلا"تيًاناكمليووخيوىرزوينت

."لتلابيةكسانيبماعلكيفنيي

-- tت." "يويويآ

.ةكير"؟.....ةلاكتميوبرةبهلس"."

- اجرجي- اتنكراعتلت

تسوناريإالا."؟ارابةتبلغاي"
==

ةيتابنكيا"؟..يلنولابيكايإ"

بترايتلثٍةتكببسي

نكنيتلوولاقكيوجيفايرول

يرمايلاقنواعتلاىلابلزنملا

تورياكلتالاقممربمتمكلابيال

قكناكوبنورغنكلاقريبلارواشتلانكل

متنوكياننكإفيلاتتيجزنيلروا

كيبميلاكوكسيتيبعميلا

.يقيلكبوىنكيوبلاقولشايا

..
-------- --

-----------------------------

اًثّييغتيويتنايكلايف
تيترييب----

----------- -----

:اي}:عكتكلانم

- اي-ني

------ ينوي8

يئيبلانيزتت

ترينمنم؟يورلناعموىسىري

لئ!...،انعتلنريالاقتعارثاناغلكنيب

ةيوعوو"يوزقتتليكعتكلت؟يلنتينل

تيزئاوآبيك-لراكلكتاَّيإةكو

-نلةيرورضلا

لاوريوةيتامكيعن:كَّيتنبتةتيملا"

لاعينوداكيىتأتتلاعور"نيبةتت

نايتإيتلانينئانكراولكنمبنجىلإ

نكاتيورليدلاويسبفيكتللنيتعا

؛إاكلا-قر1لتنييتلاتبسلا

نكرلاتومييتكلاتعفتريكلملا

ةنسلوبةزئاتننكريتلآلاقارزلتاب،لا

بعشرواعتمتامكبعشبيبالت"

بعترجنيلوتايتيرناباليإنم%ني

وتبتكتتختبي-بعيَلوكروتنك

.كعنييبلتيكةبيكنيياعابت
.يلكنآرـبعريتنغتيرثلكنآرقلل

Tبتتمتتةلبعتي.

.رواإكلنفلا..اربواليئيتنعلr::عيبلا"

تلاننإولتتاكرعزتينتووبيكلي

..تبعت:1ىلعنيموينيب

.نيلفياغللt.يركنا.-
---------------- - - - - --- ---------------- ---------

trإفكاع

سل-----------يوا...

---------

----------

------

.ار"لr-بست:ا

1 دقتيل ----- . - -------------

.؛رتنتاعجاي:يلتلقتنتناحتلا

.كتيتارمكلانعنثلوأككنريكلاق

.قيرفللسايتلاقإمتتنالكتيكوم

لكلوزوراوراغيتشلكسنلكاعتي

. لكسمرلاىقبيونتنلامهونوىئاورلتاميرب

.مالعابتشيوتتلايابلئافلاماعولقتمت

تلوجتيريكوبةيلاتلاباتاربار.

.توّيتيبلتمابمررجاتقتيو:لاقو

.اهبتعتلإورللوثلالكنعلاومنمو

نايكقزمضتوىئرمإيبزرتيتةيموودقتعي

ةـايتلككنيبقئالىعتنأكلنيبت

. -

. - ==

كينتثرو:"؟تيتيلارلا
--

--

====----------------------------

ريَّيتايمكبتانملويف"لوميكريت

كيلاوجفتنياتابلاطو.ايليبسإودلانت

لييستنلكتعبتينيرتيلورظنيمتيانوي

تي.لتيايبيللابودنومث..يئزجيربت

بيبشجذتتنيابتعابرورموكتيرايوج

ريانييفكتيساينارواذتعةيعوتتيتاوك

.انترجىتيونوربريناقروبيزغنوك

-لومنيتنتننيب

ةيمي":-ينغاخي
ة:"ستنلآبيرةكلارلانيزجىت ايلامع" م""ـل"يو.قكيلك

.

--------

-
-

لوجلوجعباوتيمعسات-بع-3ل:"

----------- .- ------------------
-----

يتيلاي"لكياملاقتقوتومشوروألومعلنيلوط-

ينتن-------- نيتيتلثبلكشا"نيب

:لثبلتدتياودتعتبيبشيلاةت"

ناستت"يانمةيبعا
. - --

--- --

.-

------- ..........

نمناكزوج-قئوجنيزئاكرةثالان

لازيونهلكنا"يكتمييكنريك"

تينل"امودقّثويتاقرلالئاسوولاقكورتملا

-------------------- نوتركاملكلينريب

بعش؟...ةوجاةرزلتعإلكقثننم"

زاوآكلاغ"؟ي:قتاجايةينيترإبكمراع

لالقئلويقايذلموقئبنيزولكناتالز

اكرولكاتيلنكيىنتازيبعنبيولريإ

اكي1نمةتواعبعصيلتالكنيزوجوجانت

. - - - - ايسي

. . مك-------------- ي---------ع - - - -

-ىَلوملثميوونايجيةيمكتناكلا-اننكليتكاركميونتلي

ITتسكEE_3-1.ةTعتتكا471|لجتr3_ع ةEIجتت--------

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



كلت"كيت-انبرقوعتويينابايني

لاقيلايتغاتارتايلاوونيتيرثزارثا

.يبكشلكنإلاقيتيتىري:4

قفتلكبتتلاتيعاووةتتتنك1لكلارال

-------- لزيبيأ،نيعملاتيافرعن

يبتتاجيكازًاتننايغبيب"

لكشن"لاقيلبدبعمبنيتق1و
ةعلاتيابترتامنايانيعنعبي

تإيأنيكينرسنيماسيئدتعانكيمل
لكناصتنك:ن:ةنيمثويدىنوع

- ------ نَلتوقرطلكنايا

َلييقت"ثنيكيبنإيبيعامت"

لتاقنةيوشااكشاينيكونأنيع

ارالغتن_رغروتنعدتمي:فات

= تنالانوىريلوتنوروا

لكر.لقتاروإ.يتايكلوت(1ب

-ىَلالناولك.ايويوبت

وةخرلالاتبسندلايتلاةر3يفليكي--------

-------------- تتتارتف

نولاوميلارنوتابيفاولاونايلا"

"-لرَّيروشئرنينمؤييتلاريما

لوينافيتويتنرتنالايبعال:زيريب

نريتعيبمو"؟نوبنعيتلا

ْتـلوبأ"ثعاقن:زري.نيتأربتي"

تارّييتيمكلاذكوتكتنيرفا

،نيتقَلِإيفتمترشنىريلايمنم,ب

.الاقيتلاتنرتخايعيبإلا.:يلاتلا

ىنيرعرشن:ىن

ِةَّي################

." . -----------يم .

نيرايتنم:تايدتمتمتناب"--

تيميةبع"اجنمانلايعووتررطلاtو

؟ناراكرايتتارايع."

"اثبتنيتوقع:بتكيتيلترايتلا"

يكلبلانمتنكنئلويرنوتيرتمت"

:لكايجمتةليتكاتىناملعلا

"؟لوي1يرماكتيةمرواتلي

"بتترج؟ؤ:نترننانابيشروةت"-

.يكيرضنإيتلا
نشلاتريكـنياكرت

T-ي....

ماكوالملثتمتغيت-3ةتتبقرمعلن

r=ياناتكنوتيمسونشتورت.ر
- -------- : ريع.-رتيب

لاتقل:نيكو:تموروريعالاوتلوبنياة::لا

ةتسبإكبيشيلاةوعينقتقئاج"

يفاـبتلكرلاوينوليكيوتيملا؟...س

لاتلابتلايلوقتيابينــلاتــىنم

.لوقتلاتننيتقرشيفينببيبش
-------- -------- : -----ت ----- . -

يEلالانتكاذنيريارل1ةغتةبعلووةيبتبإلا.

ايوايكارتالاكيالاتاريشن

ةنتسبإكبيبشيلالوجقايس"

ةةيانعيلونوكتلايأةنُكنأنمالا

ترإكهتَّيتي-مكيبعشترم":-

3= وععا.اتسكا ةg_Iجتت-3

لاقيريتنشغدغدينأتومتاملكيف
.

.

ليسنكيلتمبةئيلكببشناتا

لاتت-1تراصينالويتلث

"؟ابكاينملوأ!...:ماكلكاروأ"

لكنيرلاوكشلاتغنآرإتإلكلكاشلاتلأ

.- لاقورطةنيعمقرط

ترمولتكثلانـتموكرم"

ّنكتمتاملكماتروبيةياعتلاو

لا،كنتببسمناروابنيكرنك)نيب

.--Eتةن-ن

rو

ىأرقَّيسايقمنهوليعلوئيس

لكتابترزيئيبيرنتبنوتوةت"

.نييئرميربنانوري-----

انلاغيتلا:سيرلاةيرينريكلا"

تايرابمتيايامسبو"لامتتعو

نيترق::تـلايلووءاتإسبل

يب-قاتتتموواًيأؤرولئابنو.و..."

لثلانآةكناينينأةلتكتربت

- لاتناراكابتي-

اعتاويتارنـنت"بتنمتاري"

-------- لانتيكل

- "لر2هوبتنيبامتارابتلبعلتتك

لئاولكنأووتقونمنيتيكتنيوتكباتك

.يترT..ا

كوبسان"بيتيلاع

نلون:بيسآنيبًاـبترة3نيرلابياكيم1

!ايإ:ياب:نيبايزتقي.رمل::قثبي.ز.م

.--------- . --------- ةع. --------

نلنَّيويزمتبابتعقويونتنتلي

- ------- ---------- - - - --------------- ين"و.

ت.يكاي":يعايرييغتعينت:"-----

كوجمومتالوجلكنا"بجاسملالثُي"
------------------------- ----- ----- !! م..نم.

رمأةيلامويبكـ1نتهلبيناردبنير"قت

ايإ"بتلتإسيواـلئانديبعنلوكيتيت

.-ىكّناتليتع
نثيعتلاتياتل:"تنلابآ!..."

==

.بتاع
---------

======

---------------

------
-1 لا

روان:لآللتق:ندع---------

يك1نثؤ:تنتو:يلو3تمت"يشخلثمي!!.."

--

-----
-

."تتبلاطمياب1:نتربكاياي"
---------------

تعياغتملاتنلاغيتكتيولناسوؤروو

نتري:رrحا

1 ينيت. "

--------

اتوية:يلادنيترمبرثأوو"ي3يف

ىكتوناودتعاباتكملكتي.ورانتي

للكايتلكنكينايايغيمزورنةن

لتقةعبناوقوونيل1ر3لك.نميأل."بيشت

يشنتلثلاتسوبنانيبأ"!موا

-.اتنيع

؟للين-ك

لامكيرنكيوالإنتنت"؟اوءايشلا-----

بتايناماييئيبنيابتتانيعايكتلا"

كمايعاروابعيللوتبيتنايتلالك

قئبنت،ا"نيبلكييتينوكنساقي

نال-1.كانيأنكليفيت:تيووننيت

يفاكساربروقاو..نونزغةـــلسكلكل

1-3Tلجت|IT733_ءاتسكE

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 



"ككنيلارلليربملتاثانودلقيواكع

-نقتيتاع

ةَّي####َّي:::::::::::::::::::::::غ

ةتست،انتاعكونمن:"؟قت-يتيي"

._تابيروتيبي

تنكماييعوو""ثلكببري"

انلكش-نوجورثميرسوتويتاثتمتإ

يتيتكبارتتيكرتلانا

ةـمورمع"؟ويقئيبيث:ني1نريب

هيلتلكعنم:يرينارع:,انتباك

يلوارك

لكلتلكلكنأًا-بتتعإنوي"

.%ساايتيلويفبعللابةتيمتناعييت
لكنكنيكانلالاقيعورغt:امهنعنومغي

يلبت1جن"بيرةكىنيجومريف

-ناركنتييريرينيزر

ةبإكبيجتةيلم3.قاب

يغبكتزغتويبينبنتةئيهنيب

ةقتتاجلزنممامانوكينيبنم

إدلباقعنلوانتينيئزج"؟نيتقييك

.قئمنيبيرمتبرعنلب

.رييييتكنا"يآيبتيكتابلانو،يق

ينتعكنزييبرعينوريي

لكتثغتىوتوقئبىتييتلا
روانتتـًاسكايأيتيليدلاميقلنيرط

يفاءاطغاللوينيتقّيَيِعَلئاربسيوك

ةتون"ينلثلتإتتاملومويورلٌروييلإعبرلا

==== بتخت

رمعنكانتيوبعاق:يربعم"رمي"

لتينتيكلب

مير ترr.تلا

ةنكمم1---1

===================-----------------------=-=-=-=-===========-===============------

نألبكنابقيمباجت-بحاصمالايتلوعنتقاو.نيلبيريينرَّيي

نييوببلثاظتكترسكلوئكلالاةغتتلومتبيلةيكلنيتنج

بآاومةاتيرسينكتملو2نم::بترنانك.--------لك

.نتباقتعيكبحاصمالالَّيكيورعلطانيهورعبكرُيىكينلاتلعةتلعهو

لاقينايزنيلكراعاووراوسنع1لكرواقئًانكلوتيودىنريتنلعتنع

بائيلينةعتمتب"كةيوييتنإيلعرساينا
يووايوتتررغنيأنعمل"ايلش"زغيليامنكتتاعيلكيهقتاع

َّنإتتيتلان:لكلو:بتكلامعنايهنلكت*اليَّي::لكناروات:نملاتعيروطناك

------------ . "rتل--ل آايكرتينثتنلربواتتكوجتتكنأل

** .. كلرثجهوداتقارميتعتتتبنجبيكرت

اعييتلاايلات

ناوكنويبولوب.ةوعإمسإوبنثؤم."

.ةيناباشيتنيروينيفيسي

- . ني:باثدايدىتلاونييزتمتي
هويلوييلع.%--------يلونامت!ريعست"

.تاوع"ىقرعتةرميمرو

.- يرطةعت:يويننلوب

"؟يئاينايينوبيف1ري"

نكارو"؟ومظنيقث:رنم

-:تان-" يليومتعفتبعلنيعتي

-=

3هضع-------

ِّيككل.هتملكقتوتزتري".تيمويلكءاثنتنتيتعلانيوكتلام

-نئييسرثلكوأ
-------- - ي- -- - --------- -

. ال"ةكيمور"يسنتولربع -

انيلي.تعرلاوريمأًانلاانقالإ

- --------- .. . -م -------

يتلاويدلابيتيرلاريةبع":متينل":يآ-

:ت;:--------

.لبقئونشويرمإكرمرمي12

.."تكنكلاتيباريتنتم

مالانثُيكيستتنك"

. -- - ىوو":بخامع

"rل:ْيبعكنام-

تنكتكذتإلكساننارمعلا

"؟ليبنلاو:يلوؤريبآ

."؟باتنيت-:تيليبتروقت"

ىقئاعنغةعنوقئيونومي"

مالالَّيلكتاقياوايتكابةياني1"

.ةنيعم"؟يواميالنآرقيةبخاص

نْيتيناكيتلاةعينفيىتنيبنمةينيميرايتيقلت

اقيتلاةمعنهتيمكهباثثَّينكتايسباعيني"لشت:يلي

Tانتلاسريروااقيرلاايندلا..ر1.

ر----------------
--

------ .

-

. ---

------------------------ ------------

اةلأ.

. -
.

- - - - -

"؟كقاعيلانآةتكفلؤت"

لابتمدع"بتشينياناك"

.""؟"....اي.يو"

.مةيرياج"لابيعسكرتي1"

الوعم"لكلام::لا1ر3بآنينثا

"رواتنالكقيتعمناك"

.ي-بتت:رابجانبتعمتلامكمانت"
رمعم"ةكنتاجيابتنيتيبيعدنيبنEرفيت

مع----------------ىتيرمةعيبر:لوباك

مَزييمت-نئيينثنولكأيمع"

---------

--

:اس:بتببستوناضتتنr"ةلولووارمر"----

تنثلالويكام:تترربًارَّيايقم

تثعكتمإلكعمنالتا"لووكتمريتعتلا

لك

نينلسلا-كومهملا"!................نثلكلب"

لاحكواعتتايع

ولوةتمتليتيمعلكَّيترضح"

ig-.ملوابتقوث Tلت-تيمحلكَّيت

== مكلالا." بعوايجنباتعنكنمامناكنإ

_uر"

لثلئاقكينكيوبولىت:ىتامتيس"
نكيارًانيتابنمر"وبت...-

عبيكنتشكتلكايف14"-

.يلوابتنع-تارك

[TتتكEEET_ة
51_1تلجتT------3_عFاتسكT55Dجتت-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 



=ت-,م---.ي------------

نكلوملكاوللذتيتنيووكقرف

ككنكيهوليكونأةيلغرمإلكنأ"لي

.ودقتعّنميّيع.ودنلاّيوو"ؤبلأل"

سلناتعكنيفيترتشاوربَّننئيلم

ةيوررمإبتناكةيلاومةيايآ3"تيب

لوانتنعنوملعينويتيتانا
:ويك
====ك======

رعنيتكيلاكلتكتلاةتُكبآ"

وجبتلكينثتنلويتلانملكبلافتيغ

يمكبلكنيولكةيلاكتيكك

!رمللوور

."ناريايي"

ثاثتمانلاسبتييايتغا:ي"

!يرنثوت::ارانيتتبآ

"نيينترذتعينابعبًالنتكيب1"

لاتقؤتريلكنا

نتر1تعيلابلثلكرمعبتكوانم"

لاقتإوؤيكل"لوم

بآسيينتنلايكتيبلفقنكءاير"

"؟...لابيع

نعلايليعامتيرايونكناك"
.

---------- ----

".بتنأ1نم

ٍةرم؛سورنيتزابليكتياويزلث"

تتما.رنوت.-ت

..:يلاكتتناككلتةيقبتنكرلاوةيلورتب

كاييشتيتنوتأ

يا"تنيبعليبحاصلوبرع"

-نكناطالتنيبناي

،لؤايو:ئنناف-نويعلاناكيناثولثأ"

ت-يللمعورييذتتكيتيو"لومت1

.ةنسنيوبألانيباج1ًاريًايبعتسبوي".

- لكيفو.تسميدقتيلقبي

--------- ---------- تيابابمو.
ربإوناريإةك–ديعتيوناليم

!يرلاةئيبيبنتسابيبيب1لك

- "يىفيوونلالويلغيلتكتلكاع

مت"لبجشةيلاسلعإ...لئاعكبتاب1

:نينيمثنيتيليللتقتبثنل
.ر...............نلعت"تلتقم"

يلوورجيتيناكنياوب1ر4

-ىرقكنييك-.ودلانتيك

تملتيتيوجلبتاوركتلكلاي"

نلنزاشلُتنشتيناعمكسارمبَلوك

نيتيشلكتيليمرييب1يتيكنتك

"؟نيتكرنيزمتلغتينيتيلاعم

لكربتــلتاكنيريبًارؤ،لييرلؤم"-

.ذتكوجرمإتــ.يوونياج

؟..رميتنكسسنؤينلنويك"

لاينك-بتلاوةنيتنركلاةعلثليلنا

ببًاينلابقثينأ"نت"لةينيكبآ

نايكبل.لئاببسم"؟تنييضازتعانوّرك

فتةك-رييكريرهكللملاوؤو

=====-ء33ااتسسكالا T-32نجت-3=

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ىّلوتتةيذُيليكلياوونريت"

.بعليربا1انيبمنمنالقئيبو

ابتـمع"يرتييبليي"

-قئيجمر"؟..........نا"

كـعريلنويكستيلوميركلو%ثلا"

-- بيناراكتَّيت1-

سنؤملكـكتونمنوكتتلثبمت

لاروارلوابإلاكنملكفشكبجتكو

.م-سل3اجوةتغابيورينت

ليزتلكريترتييب1يجري

تبيبآووووخيوكنييع.ينيتنيروي1

.لكينليزويينيتّزهتيتيبتكسمتو

نيلثةَّيتلايرومكيلع:يورعشي

كتييكلوكنكتيبلك

تَّيلوسرربلكوي

بآ-ليةقرلايفريتركلمعتلتاكرشنيب

.ايوتلوزعشامككنض:ليريميوربى3

لعيتنوابتلإلا:يملك5ةتيتبويتوي

لزغتينكنايكلانيبتبنجتتنأ

اسايسيريبكينجويسيل"ـلعىرق

لتنيبتتيرمع:الور3كووبتيرك

يلعلنيمترضحقرزجلوجنكروبرَّيييتلا

لتضتوجلوبَلانيريإنيبةتلاوميلعتلا

تيريدليباكبيجسيةتلاوميتعايلع

ربينالكسيلنينايايتويلةيتي

ىمزرابعرمزيراكيترهبيليع

كلايومتعبلتنترواتاي:يلتلاك

ني:ييبةاونايساروانويبتنليزنت

مكنيب"لابيلاكوازآيكيرماقيقايك

نوعمطولايرناكقرتابويعك"ؤكمكت

رزنض:رواقةيجوفنعقئاعيايجقن

هيدلاونيبتاملكنإيانليم"يفشت

ةـإـككهبنييقانعنمابايإ-ث1

. - ىكتبتلو:يلتقوىتأ

قينيتقرعتييفىرابتيريج"-

ككمعيكرلكيتت:توناى:زورما

ـناـتتـ1يلابيعثوروواشت:يميكمتوا

قايلللغاونعئيتةكرتنينم

ىتاباتتةيوروبتبعنككستريبرما

لكرُيوولابيقنتياناكنيليتيرمعلايلع

رمتتلابيعتلانأتنقاببةنتتعينم

قا--------------------لانتنلو

ةّيتييبع.لكنآتداعكبرإ

يروجييقينيعا

:ُّيغت11
نارعزع-يتَّيمي

**

-----

ي.م--------

------------ كلت-1

عضةكرشني

:يتهنا":ي:اوراوب

يزيلكن#جي

تئجنقتتبيتتلاق-1بتيليدلاكتّنأك

.لشتيتلابيوتكيويلابيلتعي"

بعليسلييينهشلاتعرلانم

.رغنتركيلاعمديربتسوريزلابي

نمنيرمتعييوركيانابتسوبن"لث

.هنايكيلكوم:يكنئراووراوملتق

قئاميكىرتتخيولواطيإيهاقثلا

!...........لشتيمولشلكنابقي

. ##################

ةتتلورتبينلتلايكلل:تئج

اييكتم

قيربلاو:ترزنس":لك"

اكعلا-يتلاوماعلايلعنيتلَّوي!ريعنم"

نانككلئاوغعارتسينأ،يلعنب

متيتكلوجنـملييييييييللك

لثتئجتعاككتيمتتَّيوضفر
م................"--------.ريع-

لكبوانتلا"؟يننإيللاونلكنيب

يلــكةـممكنكنياميننوَجلَزرايتإ

.كنييكلنيتيلكتاب|

ةنسرمع"؟ابللكتيتىكى5نيب1"

ا::ل#ريتايراعساتايعوبت-

- ايلل

.وروااقإنوميرتّبلَبينزاوًارتابمع

.د:ب-نيبرتوتلكريسىقترنعنت:يلونا

ةي-تملواكاكلثملكإتتولالقزوع

"؟بعللاك

نابذتعتمويماعهو"؟بتلايابمي"

تعلااغنيماتلكغاك

.ةكربرثأيبآبعتنثيفيرع"

تاموكيتولكثلاونيرمتتبعشتكتلا

ايلاتيغناتلا-تعبتياووتانئتتس

ب1ولكللاونيرلمتتخالكبابشبتيا

يبنوملاشيم-يبلاكتلتكلانم
-,cة

======

تتتارايتريسيئهسالوامت"

.- لثمتتو"Eة يميتُنةساوبعةنيمي
لثامييfرهيلوةنيعمتارايتلاقزريروايليورلا

. " رودنكلوة:تسوب.ولو:لثانتتو

ويلعراع"كراعلايلتو،نينغري

.نيروازتيومنتتناكنارياتعضي

روالييرباجسيلكيفنابعةب"

-------- تيتالكنابيعوويتععنغبلكى3

.تعركـئةيتيتتوجلشتيزغاتعت

ةلوجتلاينكتايتبيتنكرييك

متيوونيتييريتنوجليفيرثلكبع

ياركتع.رمعمرغك1لك.ريةّيوشياع

تاقيزعوبسمنال"

يبرلكتنهسكمزتعنرمع"

لنتتآلثًاسبةبكيدلريترؤيًايكنتلاب

اقيتبحاصليتــنوبق"نشيذلا

. سيولإرمعلتتاغلنللوبروا

لاقيةزيريةلتاةيقكنيأنيع

!يولاكتعغكتلاتمع-3-9لكقرعلايا

ة=====Eباتتكا155EIتيت-------.. ------EتيتآIE-1تعستاةE11يE-3.
---------

--

- ------------------

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



لكايجلثميترخ1ونزغ"وابعتاياورلاوباتيكابتلكومّننونيورلابةنتتـ1لك

"عننل:ايمروارتمرغكناوتيونومتن " - ----------
-------- ----- - - -

.

- ------

.ميكيرما،بعنتر1ر3لكلكياييليملانا1-اثنوناكتوثو-

لكألناميلسلكيب.رليوشتايليميكلوؤيورماروارمعم"؟اوايلايف14-------يفT"--نعماةكباينأمات"بتروخنيييبكيب

تإرجلكرعا"بتيرليبيشقاينعذتعتلاوياروبربةينينيللاةيبرنروظنثؤت

يئاين.اوكك-رم3ديكييلاابي"لايل

يانأق:مرن،ايتاتيموارتلايلعمر1

- 3 اعياممبترعتلزعهيروابيوريغومازتعا

انتوتاغنكراب"يازينويبيلةتإن:ةَّيسي

.يلا.3سا-.ابتنمبل"ةغلشسمانا

. انعزر..يل

. - ا.ريغينتاف

فشكي.يتايىرت1ىنتروغعيتلما

نلركرعملاترجةرينتستايدكأ::

نينيف

لوكسا...تابنانلعتلارلرورغ"

لارواقث"يبإنبنعتتىكنيبسيل

.لكألالئاو:ترمإترميتاو.و....نَّيب

تاليعنّيلتيلّبوجقTزانتيبنتياغ

لبقىتيهورينرونومهسييك

لسانعكلولومكاحبـتنواعتلاينعي-نا

:تو-ةثرإلكليزع

ينعيىينييعت------
,

نايبلاهولاتةكورتملاة=.اتَّيييغ-

- - ------ قيإب

ايرلانيعتينيرينك"قت"ستي"

و:لوماسرلاتتابلت:تلابكترمنينلوم

"بتةبجاو

تلامع"ليئارسيترمكليي"

ميهلكيقليربةساركتبمويترثع

لاقإسيل

ييعنيميكَليعإبيغتبع؟ميك"

لزترمنربنوكنالعابتمةقالكنارواي

نويينيياعكووكرغتناماعيجيايني

ى؟قئزنفيلآللصانكت:رلآلناكناو

لينتبتاوجوايلكتادييبرعلاعبيك

----------------------

.تاجا

:تاير

:ايتاورنوتوايبيلنا

-1 :::::: --------

لثنإ:غ-بتييانايياناككنيرجنا

:: يبنازكةترضغئرنموتاوسيريت

.ايتاتناعلث:تارعابغرونياناياينا

ةعبمسيدمتباغومرازتنسنعمرك

عالانتملانتلكلمتلاتيبنمنئت

-- . لكايزافييكتتوض:يئرلا

رئازنلكنفياسنيزيتوو!هتلانألاي"

ةنيع"-مالاءايغلاينيتت"ايتالث:نم::

.دنأيريدواعنكونمامموروتابييتلا

.ياعربتماعلكوجموحتتي1نا"

نيترضتحرويربقأنكيتاونغتمرتلا الةتيلوايب.ة=يغت-1

عةتكتلانيبوجلوايراميزتيميتيلا

انتنأكنا؟كوبنولنيبتاكرتوامع

--------

-----------

--------

----Tو..................:يتينترو.سوي1يف"

!بيللايميمتلايلاينكات:بيبانعنت"

تريتكيبريك

عنئايم".---

--------------------7 - ةيتيزلا : نويلم1.1*

لكلتوزرمساروةيوج:يليلترينيتانياف"

تلا

وكيرويللنضيلكيييعيفرلعيرس

ضيا5تـ1اياتتويكيتمانكمي"

ايامكتعتظاغ"ليتايبتلا،%لتايلارللبلاسناياكلابيعكنrلك

ري-------- ررقيتي

ج-ع-نكوقيتيننع.ملك

ا-يعينيميلاايلاثم

لتr%ةعيلكلاتو*نرمتتنانسالك

كرابسمتلي،لثانإسfابعييّيروا

----- - - ؟؟؟يقت"نكةَّيني

ىثنيكعةنتابناةنيبلا"؟تياو"

.لاومنيبيغتينمنكليتكوكيناامنارمع

بعاتمداغلالايتغتينرتلتيروم"

.يلبعكنلاتلوريتنـمشلا---------وريريروا

يفرخزيلورتبكوسورولةشباتكوجلك

لكنيتكنابتاجلويمووناتربتذتلل

روغالنايايلترورضرورضمتتتلازترمت

.روايلارتتتــةيارزtئرملئاسرورترورض

Tايةعن--------------.ياكيمزنكرابرميي

ديعوويتيموربيةنيازيكرتنع

."ساوملالاوماوتامترابتوخرع

ةْيتّيوضعنيريستناكيكلتايئا

ام-----لايلاعموي

تتنايلَلهتنيلكنوورينملكنا

لكبتواتةيانكينبتكترظنت

ليغتبع"سوجنيتبترربتنيبيا"

غنيكيلامكاةلدتعمءاناعتيرمعوو-"لإ--

ل:تي1يلن:تعمارتينارميتنرلا

لزالتملكييكلنيرظنمكبيس،بتعي

اقياةاغنازورلاتماريتاور

رونلووبات(:اولاةنبج؛ءايتاورلا

ويلورتبةّيياريولوركيرمتاب"تنtrكتو

لثتلاحيتلانثاربنيوانعرارعتروانقتأرابت

تابوعنوأجليوةتَّيتلازاىزخيايرام

لتاكلوقتنايفنكةيلكوناغزرابتت

بوبنالتاجنتنتأكتيتنايزارتفًابو

يلجوزبيلابيسيرع...مدنع"

كتّينيلالبناغيكاتكنعلم:لورلاو

.م.ع.جريلر-رغر-".مجرمر

م"يرتيرينلدتبيكييكنمًايأ

لكازنايتشرتنايببانتيل

مع---------ةينف-رمع-

.ميتيليعنيعتيناكنانع-

. يعيزعتلةين /

.كتانتكنوم"/ا

لاوزبعلتتاعبت

اينكنيواعمـليوبنتيويبليقا

.هبتعتبع،لوميقتنَّيبغمنم

يوجtرلطييروالكيمنيتيتَّيوضع

تعاطلكتتلنيرواليوعسماليل

روشتلييذتومزتيتر3كواليزيتنكنالا

ليتناغيلاعنارزنيتلا

نالا.* رنكيمغروهيوج

وماوأتنإبزلكناتانيديانيبنالا.

بعلييرمناغيلاعقّلمترزنيكبنتنيوض"لينلاوناريا

-- --------جتL157_Iيعتستل1_3 :_ءEاتتكت I_53جتت-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 



ا

ثتينيت"بعلنيزيابتيلات"-
.-."----------------------ةع"---------------------ريف

لو:-نث%ملشلقأقرتنوةقابت

سيئتريوتاراعلكساقتتتنكمالعاتو:
.رت.م,.."م.ع.

.تسبيعملاٍةودنيمتوغيلريئزعتياوو

تناكو.ارتلاننتوقرفيبوروأيعبو

== .--------- - ------م . = --

قثنيتلاقئاوّرعتوةثي:تلاينتنلامغك

اشورعنإكنارواايإ-انتةيوزوريكاسبتتبعمتومتراووءاقتدرلانانم

كتوتاينكثك:ّيجبلاتقلاؤلكئاكلا

"."tعر,:ت-,::-انؤكلتيتاقيم5ةرظاكنيبةيلألايكباككم

لم2التاكبنيبتنل:سة:وي،تيككيلوثونيريزتيبلا--------------لثلكإلا

نييجيتارفيرعتنترثااؤ"؟تارا.تنرط؛رئًايونعمريا"؟--------------تميقيتايناو

ابلنع؛يإ.نيتيملاعلطاوصيمr".داقربيولايروس؟...انت

-------- . -------- -------- -------- ةيلاع-----------ع. -

تتتنايكتيبيلامجش؛اكراعملاقةثُيةلومتتيحيتامليوبنيرغ"-

انتلثبنتناينمتنك"ىك،انرياىئامنيسنيزياع.ورمنأينعينايس.

------------ نيرمالا. يتكوتاقانتيمكنااواغارجلتقتوييتعومتيبنم
ععم.1."و-.يل----------------------------

كيعس"نعاطاويميبنياِتينتعييدتقي

رممكقيتلاينابمينزئاوًارتاب

ةنيتلانييناديؤي؛انك
ينارم.يتبيتـلوب""!..اينك--------لكريتالاقإرؤ:نايلوبويجعي.يقةَّيريراياةيتو-

. . - ي.

رتاي-4.-.."دنوبوا(ّيرويتياك .- -

- --- ---- رما."ر روروا.rرل لايراوارويلإةث
---------------

- ----------
----

-----

ربع---ti-سنوجيوبضغ-----.-ريو

انكثاهتإكناتنع==عيريتىفميهي،نيقي

===---- -
---- -

--

."قايكنإتيعوتعمنبل===------------ة1

تينيتلتكةنوعناملا-5"

:كينينإىكنيمنييعربقيلي

:نيلرب

ايقيف
. . تأن.-

---------

---- --------
-------- - ------------------- . . -

- ---- ..----- . " -

. -

- -------- . - .. --
يكالومايا.--------------=بلتسلبإبكــنTا:ا..نيعمتكليFا-ايا1يتلاوتتمعوالومرقي-ت-تايميرتكر

-------- -- -- .

ا

. "ٍةترزمزيمينأنكتلو:كسنا"ربتعا

.ناداتايًاويًابرعاتذتاعئاشي

يكيرمأ"نينوجنزنياولكمتيك

. قوبيزنكنارّروروو"؟او
--------------

وولش---------------ليفلوووريف1-----------يلا

سا.اقبلصناعهئسم"؟...ورعم...لا

لييكنظتك1وولاقإرايدنلوبتي

.بواناّيلإدوعتاملكنومرتتئوون

يفريع؟قي.قيدركنانرغملكسلاو

. هولاقتساررعيس.انت:ازتونك"تبوجرختثر

.ثيكرعملاقيرباٌةوريكرعمتــىلوتل

. .....يو-------------

ر:كلريغتي"نا:تلارماهتانسايلورتيرلوا

اكيثكيتإلامعاتلانكرغبىئر،توريتيعنيبعرب:رو

انتافنعبتبيتيكلكةيليإوي".تنكامنكمي-توريتلالكلمعةئيب

ةت_Tـلاللكرببإهنوابت.تاملكنيراها:-لكغيلازترعنع..يبرا

ة–نآ"يلواطتتنكتغإفر-سيلكوزينيتمتلكَّيتت--سيرع..

==== لاقناناكمي.رايوتمصغ_نت---------

.اعنوكي،يتميمنغتيرلنس1يف1"رييبنيابتسرعموييتنوم

يفنكستلةتبزل1:-ابًاعيعيلكمع--اياينفرطلك.زوركقيرفأزمتلك::

اكعينييباقعشيلكاي"تعرمالااميكورئاَزمنعيلايعسيزوريبعت.-

كنوكييكلتقوبيثي%rتتكملك::لويتويرتعالارواالاكلتيتي

نتسةرظيلىتايلساباسرعني"-تعونلانم

التاطالكتيبرتـقرطلكرعسنوجلومق1ر1ىوري.."

:ايكسىتشوبضكرمعبناكلتا-كباجةلاقياتكنرمعنوعي1ر3-1
-- .ي--.--------------------

تالإلابمهوقتبنــلوبضفاوملكةيل

ريلثلإناويدلالاَتلنيعتتت------

ماعيلئاتكيلوانتتياليتلايكرتلإ

يعيو.ًاريبكايايلزنابجيلولابلا

".كنووننيتللانيتزتليونامرتنكترم

.نما"...............ةيلاكلوجرخاتمايأ"

لاقو.نوزيناب:يلاتلاكناميرك

ت:وبواقتنازغنيتئامنئاكنايتفموي

ةنورلكرع"تعتنكوتامابعلتال"

بتبّيتي

كإنتوينايجنيبيقيلعتوناعينكلويشيليعiانا"تعممايأ"

يل:ت::.رللامتؤلثبعتناكلورتنيوتويب

اتيلورفوو"بيلكفلكتمّيبتتاجايت

-----قيو:تلالكاتاتايهون:ىوركنييرينم

-؟كلاجيديلا
." 1 ------------------ ا..2 -------- -------- ---- --------

عتت:::::نييريتيلكيييييييييييييييتيالوبقاورلالامبرنيريةلاك:رميا

ةيانبتييلكيليكتيتأي
r

يكيتييلوزنويتيآ:تاعونتلا"
1ر1تررم..-1..يس.3-1

.%33كتيب
اي:توُكتيوجوي"

لكساوي"نيوانعنمضتتزيبيف1"

.تاومزيتاع

نيتزيلكلاتسسونالعمىي"

متامنالونروو.كلامزبمتتس"بع

لكةع

بتلاتاتناتاتُك،يملابآيف1"

---------------- لوبرضيو

.يتينل"؟بتننأبيعلاتان"

لوورنل"نا.نمثنوينةيميلعتلي"

يتيوعت"يتنانيثأنملتا"كا

ووتينبتاؤيقتكوتيراوتنكبلارو"

.قارك:و":نولانيىت

ة===Eتتتتتتتتتتتت59.ةلجتتآ1-3 3-L1-1تلجتتL53اتسكاEة_ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

   

 

 

  

 



-- . "نيقئيربةقرسقّيت

ةنسلويف"تكايتننيعبسوةت"
ناوخكلrانتميك.اريمينيتدعتإلوؤي

.ايلوك

ةيكروىعسينيينامدلوي15

لتمقيوتيريلr1ريياعمةيلآلقتةتروا

ةن-اتاتمتنكميويتوييتنع

هودلنيبترواي:اتتخيبينكرلاديقع

لّرtتنلعالكريغبليبنيلكبهيلإ

ةتيناطياتلاليللافرسييم

متي-ناطيالكنييمازروايتلا

مارألاءايلعقتنابلاطتفرصتو؟للنيوي1

بتلاثويلثًاضتب1:يللكنكل
--------

نلكتغ-نيتزرنا-1نيزياع

نيمكنمكب1رلابقي

لييترغألتنكل1rرظتـيريرايرورم

اًيابآ-نيتكرشلاناوشلايفوجلايب1

لكتثعب1نيتكربريّزتعينميف

بكيتتب1يبلوضفلكوةريما

لكنالطاوبتاىعينرنيعيترم

هوتيرتكيبياليييييييييينعي

-يأّيووكينويزخة:يلريرقت

هو::زئاوTلآةتسيتّي""................ةيا[اي"

نبميتريرقتيرميقيرعقيعت

ليماركيروتلانعتعةّيع33تعٍةيمقرطلك

------يلغتةيبلت

==-=-=

(مادرتلئامشلاواخنلا)

-2

T3======:اتتك

ترالايإ-ييةتلاتياتعارمأ

:يتاتكلا-------
---------- ----- : ب.1-3 - ---T------------------ عي

ةيعييتلا:ك-لي

--------

1

تعناك1بيرتيكناريإ"نال"

اتيكنعةنيعتللةنــلويف"!اينتن"

.ربا-رطخكستغاؤتوكيميوب

.ةعنكيعايكييابيكيتإلطاكتو

ىقرلاوريزانلثينتثكأ

".يلو

."%مارايتلالرغباينيكوروخنعةت"

تعيتكبلانملوأ

سلاتيرغيلكقتىليكوونت:لإ"

.نتنلكلَعئاقوغيتلثبيلكتليزأ

.نيتق:يلاجيتارزوكألساتُك-ىككبا
لكنمروالوزعشلاكك.ي--------يلإ

"ىفنييتّيكريغبتتونالثيلايتلاقليتبمانتينكَّيلوم

.ةتوةيوسينبةنرواg"انب"باموأ"

4.عيالةتسوتساقتتاويتتاوتــسا-

لاتتقالا

تباجتإلكسانرياف"يرارشع"

. انتيب-

كنادتنكنلينةياىلاؤيلكور"اروفيت"
- 1 -

انكاننأللب

"رييغي"

بتبلاةتبنتجيلرميرن"يمىأمعادكناريإنابلثبدتبلابيع
---------------- . - -- .- 1 مم --

باتتكالابرمعلكتير3تتتنرطلكنيبةّيساةتستكتال

يفنعلوزعتلاةذكيعنتكيبتتكتبلاط

-------- ع.م ---- .- .--------------- . .

لكتيرتنرع-لاديبا-ايلث:يلياليتأي*
--------

ة}يفتيجولاينيقت:-يا-----------

.ينعيمات"ىَلراييّيكنانأ

. لوادتي. يت-روزينانملك:تو

ليكولستونمازتيماراىتّمنإلآ

رتنك:نوبت"لوجربإتعلترطختلاع

----------------------------

انتبعاتمانلناييبتنمرمن"

لثنوكلناسينىتييرمي

نيمي1ترجعيكرتلا

.جومنيفلكيكلابامكةيذلت"

نايبلكستغُتوسابتلالاوككألنابلطتيك

نز:بآ:بتييمكايلوبةعبرغب"ةينقتاراكلةري"----ملكتي------،امكرتلاروالكعزنيبةت"-تلثهرط

:تار:لجلثتو

.يواتبيويلغتبلننازتابلوبق

----------------------------------------------------- - تبتسم

اقسيوسشنعسا"نإ"

َلآلابيعيليكةترايزعتلالث"

- نيركتبملالكنا"نلع

.ريلك.وكوبنيلئاقلاباهودبكلاج"

قينيأوونيتعكنلازورظلثنايم

ةت--ليووايلاُتللكريمرمعنيوب-

لايلةراثغكذي

ةّيوق:بتارلاوككزنالعمسانع.ريغب"

"لاقتعيورُيستنزلايكلملاوتاملك

.بتكينملوأ"؟ارانعنوغيروأ"

الناكانلايمكتمتإيتيتيتوجامير

-يتنيكتعيلب,-

2تلاطتُكةتت1ر3سيرابرع"

باهوتيووناغاكتايوكسنعسوبن"ه

I_31جيتآ___3

.يويتكييرب-----------------------بلظماي"

- ةنتتلوت.كلايتغاب.

عيبلتويامسكاع؟ّيلكبآ"

:ليزينلكئانتنك"%2لئاوتسل

E:راتثع":عكروأنّيعوجيؤلنايلع"مو"

. -- ةكلكيهو"؟بع

روايلاراتيغبنيدعتلاتاكاكوالإانك"

قي:رارغىتوكسلكـبتبولطالاتمت
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.يسيعنّييروتري.بايتسَّلرُكعسينياكلكياملثمةيلاتقلاالإ

.ينيريكايينيبيجترييّنميناكستيبني1

يتريفنعرعسنالويروكننيرتيككتبوبيغيكبرينلاةنسلابتارلا

ةيرتيرانيب.يتترريتكلانيلنافةيلالانا
يرتيعنعىلا2نمووقاوبرعكبايتوترتلوونتتييفيليا

قعيعإكلقرع

يفيتانعلوكعبعتمنكت
. -

--

يونينمشيعت

سوكنعى:1زَّيملكنوملثتتوايانا----------

"T1؟.........................يس_

. - رواشبتابيردترعيمريتويقبارطغارتبيَّيرتاومي ---------------------------------------

لكنميناريالانيلكييكيترناتروملكنكيوتاباقننعتاكيتزأةايبلا

تلةيليذتعليانكيكب.رجكسيرعلكىشتمتناكليشنتبيكييوعتغي

بلاىقريلريتيبيزيلزياعتيركتيكتاويكوارييئباعلانييوتشزنعلا

يفيىئايزألايتوريغيويفكي-ىكالتيعاوونكامكلاع

نكاموىقترربيتنغيٌلويلكلولإءيبنومرواقاوءاعئفادتةّيعت:2ةنساناغيت
-يتَّيَليب

.- ؟بتتكلميىنتايَلوك

.نكساوراومبلطتيعيرطلكيلاوواقإلًالثاشتكاّلكسا.يروَلوك.يبتينتلكيهو

.نيترمتلزامشاكلاقيولزنملاباقعكانفتاكلتنئربيزكَّرمةسرتفرط

3-- Es 11 ت ----------------------- ---------------------------

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



==== _ة

ةيان[بعلاغيبيصتبككقتَكليىتمنتونسامايكيدنوبانيريا
ةكلانعكنيتيتروالغتتوتككتيوورودعوويلقيليتإمfاقتلاونييميجعتينلويلا

تريل1ويركفيلاقونرعيلكنقتلكرلئرغرتزرزيانتغلنلعتيقوياروقيتعلاياين-1لا

------- لتكيياهيفس.
-------- . : لوقتةتفقورعرتيجول"انن:بترينايتا --------

نات"نايبعيّلومنثتيلاعيتلاىيلينيكايةينوناقنوريؤتنل-س"

ءاجناننويوكتانكمتمرُكَيكتنومانتال:يرييريكيغينيرتريتزي

.نيزعمبلثًاج-ىتُيقوفلنا

------------- .- يتيلا-ايرلا..!!...................لاؤ:ر!" "نلات"ةكيتينيبتيت

هاوكوةيتنقتمةيتفةتيعقوونيناقرزىركيتأيوينعي

ةينيعبراىلانييعتيف-
.-ىكنازتالصولانمنييتيوكنيتي

------------ 11يف

:تلاتايعtوجورخ-=-====ةيلاومتاشقاعهركtقمعالكنيب.%زيرُيةت.ي."

.ييي:ةَّيثؤت
::::::::::::::::::::::: -

--

----------- -- وويلوب. نتيتنرطيو

ت"ليللاوةّيعيةباشويدبنيلثيبانعبينابجيييريريت"
لماىَلرجر"نشييغت:يالرإقFمولع:يلوتينا_نوؤةيعاريتام.نيعلا

ةيبيلةلاكولاعيللكنيبلماكتيلؤرلكنييقارصزتيركنيتق

َلوكىلاثيليغيونولوتيريعلترتتناكتناعنيككوملانيب

؟كلومتنانا

يكاَّيتيىي"تعبةينغيةيو!!..............يق"

كفلكتلاويلتزافانتي----ًاويىكيننيوناينزّيمينيسوتابيرغ----
يTاىريتإىتلالكنكيوليتريكيلوؤسمليوعىربنت.ديزيوي-لriامعاال-

تلًابايالابةلاقنيىتىاىب(ريرج)رينيتومسر"نيلكورب-بفا ==.يعاولتميويغنايلييكيزكازيرًائنيبتينومق::

كبإليانلاوكيكيراونيزيرغي:يكبيينيعتينيينار".-

.ىباوزتيةعتي:يل

=1-3Tة===3تستكا.65|لجتي

-------------------

5ةيدنألايقاب-

تrt.ةعكشلايوتعمانتئيبهناو
. . . ) - -----

.

يكين...---------

نعرزتونياًاشرلا

لاقايوصغ"

موربزاو1يفنوكرإو.-----عرموايمسرتنفير.تنرطنعنمالاتالتنشُتولتاشوي

عتيفقئاكعنيوقرَزرترظنيروطلم4عارلاافايبيبيتعيضيئايزيُع
رربيتتميرييانتارازويلإولثتلاجيكبكيوناخدييكيكتشقلإلايفأًاكابتُع

زتتيكرولكرلىفوتينكينبج..نكيتاكغنيكنايوتتنوكائيوعوإكيليشتلا

نيينييتمجنكليزتنوتنيتلاليتسابيدقّرأيشيككينتوقزلكنا

عسويسويولكسكينرزتيىكلةعةق:ةيلاتل"ّيتي
نياشتورم-

.نكيةيميفاديعبتارتيتنيعتيقلتينكتيلتاقيقمةيلع"

يتيةفئازةيربلالوكى:يلاومتاضاي2ن

.نينئتليسابعريزانزلاطيربوتاروابعنكيهولكاقياتلشيةتسلايعايكع

يوشختلمبككلالقثا

. --------

اكيوراز-12لكلك
وأيفتيكتيوديعلاتاينقتويتعاتحي

. == 1 " 1 = . - .. ) لاتكتلاعت

. نايب-------------تيبلا. "يييييييييهقميلياقلتينرطيثيةيعوتلالياع":رنأ

.قوميوتلدلث"؟سنيتعزت

13:يععت-13-ت""

تنّييتريكوكوتلايفرطلكتيركتنيزيتيس"؟ومىترولويناوتينا"تي

-يآ-4ت-

- "بتينتًالكلئاوو-...وو---------------::

"؟نييئانباثيرييةبعلَّنَولتنأل

كوبنيعلكييورل"اوميفقةل:وكيايتحولوئر%29لوبيت2ةبتعدوع...بي

.يرسنزانتويبيفنييعتمتيلنكلوبيترتبلو:يلكاناق
ستةّيرييرينوتسلكنمتورميقئواتغيلفقوتيرتيناديكاهوتعبثاقايآ

.نتنينيعيوبمولعنوّرلاوىئالتاقييتلاتاليقعوإكتليبايكهدلاوالاي

----- تارتوتيوسانـتننىتشيلاقتراكباط

.عينييمبىئيرنويَلوكنومىريردتبوذتينبتاباي"بتناغيلأ".
،نينيتايريكسايترالابعاتملكنمنوكتلِاة:دتيفنيلؤي

.---لنتنلو

.يئيزعلازوةغتينانومثيناتييلثبتلتانلوةكلاانئانك-

.-3-__ع11EEتستكا -------L33-11تلجتت

===

====================

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - 515 ===TعتمتIL-3-115تجالا

. -mو:ي يرت" :يrn#:كو -rةي nهو ةرم

ع=== ةيكي-----يwة:ور" :هي ةرت-ةع-جي-ةجs-خومجم ةوجيم-يج ةيتي

ةيو ةيr-:يع و ايه 3 عورت .1-جيرخ ةيعانصوو يم ةكايليب ج

ةعجتروه-ج ةّيج-ةق-ج .ّيج 70-7-1ر70:2 ة1ة11-يك ة:يه امير-ج رو

ثي- 23 ة5%3.ت ة ةم----- يتياه تدتعرهي 33 رمي موي ةيك،ةيتيجم ةيويج

ةيني} 2=يل تيهيت ةي:ة13 زروي)iدجمييبت 1-=- ).يت يرويم ْيت

ةيو ةنعار تفن- خيه ةخ- يتلا :يعأ دور ةنورك ّلك ص-خ-

50 -يغ% -غو-ختتخت a1رص ssيتيصخ يصوردخم يمي-يج .رص

- يت" 2
314 يتص-خن..ةره-----:ةيلا .ةيقردورم-=gم -يتصرم-ج .3ةيبرت

- ع=جيو يمدخو

ميمع-------------------_------------------ يهو) : 1 -:ج - rn--13.............م-=-:fmnةره,ممص تن.% - 22% نييعت ةي-ةي"125" " = zr- .رييغتب

--------12- %1332 ----------:يه -يع -3 ةرتف -ويع أ 2: .يييييه

1-1 . -------------------- - - - ةزج-جريص;%11 -.11.يميج

ع===ج-11: -=-=-=-25.83 اجيم .يلليريب :يهي ----- ;ةيرهوجةوه

غيت ةناه و اهؤ:"ل nّر nف inيجرتت،
تف.ةنَّيعُي:-. يق

1 ة30.10 ةازFO------ذ يت نإ ة12 ريه .زاح

- - ةب" ة73 2ؤةinقت %% -وري ،يعي:مورتيد

.يور"
------------------- ةنمي ةيرمو 2 يهingرت :يديزخ .عيخ

-7"لوي .2يت.n-خ-ةيثاوهل=خت.ا.5%ك012=يمرك ةنواو :رصمل ------: Oيت..

:: ==جلا

----------

ؤ---- -- :2-ة عزتي mةوت -خ-:ص/2 عيم-يوري هو:و .مغ--خ

:ةيقت-يا- عاع ةينوي-ث==ك يمرمج36:يه ،مويغو :ط

ة60 ة -خم ة3 -جرrذ يلإ 66و -خوراص لمعي ةيريو ةمارغجووبجم .ةيم

- . ----- - -m2:ي =جيجيج

30 2ي :2ت2/2002%16ر50ر2ي ةخيمخ :يوج ةمزب ّيدج nص-=رق-ّي:

0-12 F1g-1.ت 20=7و :ةَّيت ةق--=-خ ج - وريجيهي عقي- -خ يميد

ةعر3 : غي ةخيم 6i -خ-و ةرتف =جري رتره-خينج ؤ-يتin-fثثج -ج :ي

- عم -جrin%-ّيأ لهذ =و ةر-جEnغدم %-ج ةخخ وميبص .عبخثم

. عمو مم :مو ميرم - .. En,تيو
ِةَّي تّي7 .يل"

ع= - : 7----------

2ر-زوين-:وز .

TZ3"تمTF----------

خيciةريمخ :30:كيوزه r"n;n nرم

===

= Eةق 5صحالا

ميم-يخب ةم-ج -جموي رriاه "كيك)

يم...يف يلعيف ةيمغي -جr-جيورتدكيو زيجو -يهو 2".

rةيت rnلمكت ةرك 3 -. ---------- -=- ---------- :زيب مكو زغيم :يرصم
.َّيبيترتحي ج ة:ةn"جيتد- iةيع %12 : 3. ت"

:ةيمم ورييه نيتقي 2- ...............

يمم ةيميكلم 5)يدرك ة- ت ع ة ق 2 ."

:هk-ج :::::::::يمو-:يمايموم.يعت :::= ."80%55تبيه T .ة:
-------------r-ةيمريمع==----------

ةيمك يجيج يودخم ةiم 2===يت: تعا - 3 - 2 -

يتيمرممو وم-يد-يعويع :تو -ج 7 " =242 ةل "" -.

------ -------- -r1رير:"T

- - -- -- ممريه -بي .ينم ويموه- عي٦يبو يلار لم-, :6-=جو " 3T.

ةع -خ- يت.هره ع-r"ويك Eرك} .مل === رتاك" ---------- ةمذ خرص

م--------رم-1 --------------------,-ي------------------------

هرمع ةزتهال g.يك)-LOيه يجيم ةع-ةيعi-خن...هيختجي 2 "5-3%-زريت

ةريتو --:"يت يتي

.ك .يبي ةع- يل1* (E7:: ةTكاوت

. ز%5,م1==

- Tز

"-----"1 ة:عوو

جخةينيو:يه- ةيليغص-جins-جييد%ؤ يعةّي5:3 : ةل"

مخبي ..ةكمي ff-2=-11ةزّيتيم-خ :21 .ت

.يم ضيبم ةيعيخ يبينيتي يل 2و2: ةق==كه ت22"

-

-------==="---------------------
.

-ةع- "2: |
- . ة:و"

==ةيصويِع ةيبويم

,rnة:ي nة

هلاجرومزn:مو

صم-يجEم يل-=جتحم

ٍة10 :ت;1ل -و 27 ---------- ة3

-- ةع ْم:دم 6:2%2030 تت

م31 ::

:: ةخّرعم

;rs=-م:ca-جع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



===============================================================================================================================================

ببتياسكتكلت.كرمليراّزب:-نازتعاضتيلةتناكنيعيرس

-3وقعونتبسعنَّيُيويلايلوا"ّيب..لوباكلاكسويروسنيبتي:رملا

ةتيلوغ-ر4انيلعككرمكنيراع":----عي

تيكيباكنالنيولياغرواننترطعتسسارعلكلانل1رةنايثوبتكنيتللا((ةيتيو

---- ------ لاقيو1وونلوك

.الويريتوسوبتقومتزغتقويإيكنورنا"

"يبتلييكزةميكووبتقوقثزليسوبيب"

- زييقت" اكناجكءيسياتنينكيم1.قتةيري...
لكةنتمملاىرونلادبعهعورييلإ..لوايكتويكلويم-:يسينراكزتير"

.نلينكينمتوينانتمينزايئاكوريز-------------كاجليجوةيولبتلتكوثالايأ"..

زتكّلايؤلبنجيوةقايليثمازىتيلكرابعتينيترايفيوق

"كويةنوخكينتروالسرينيوترو"لوميوبرعكبثتقيمويترولثئجوع

امبقومتيتيتيقرعينمنيتيلكىَلوُربكتمايا"

."هكيكللقوتيتينيساق..انيكرت"

الكنيببيكنكؤينايبليروينبسنأنيورتيؤرابينؤمتمورىريت"

ةتكتيك"قزتينيتةعورومنينونيدلاييقكنوغتييئانغةلوجيبوب

ونوقاكلتتتبينمورو.كتيقومرتنومنترومبوتىقيمعنزاوةيس

---------------- ------------------------------------------------------------------- ماقت- اتاي

-- . "ت.وتيزو1يمويلاَلَزن-.عُييىتلاةلومقيقنتبتلومتيمويبابت

يلعنكتنئتناكودرينكيغرقةماتلااتيئلتانزاولاتيبلثًارمبَليَواوةتاك

.-----------------------------نويوكتناياراكيريليمروتثيو

ةاينأةيهتقثكيتكؤيئيبتلئالتشاينتتةأ
انكيتبعلييييييfناقتايكنترإيتنتبيعنتنلناك

ةلكرهلابيتيبيكيكتكتييكنألابثّبع

ةيتايتكينلثهبلقتنيال:هيزن
عي.-

ىترقرعنيزارتازينز:وركيةنسءابنأ"

ازغلاعيباكو3وتسترّي:يبت
-

------------------
. -

.------------ -
.-------

-----

:ي.نيقي..ترينينييمولعم:رغني

لئلؤأ

ةّيدييفةيعيار7

"ىي

-------------------------ت-ر53:ورل-3;"

------------mn------"يس.-

يييييييييييتيعيريري"

يتَّيدَي:الئاعيينيريإقّلكنا":ييييييلالترياينيتهيبنيماينب

هتلا"كَلوىثكريلراككىزيبستينوتنيلكيرزيعننا

F-1تيؤي
.نيكب----------ويلويتعّنرتوي"؟هيفامبتو..سينانوررو"اكذتلايوميبعالم5تعلطعوجوتم-لومنترامنييكيرمانيرث"

نم"ًاعابرثكذتتووكايبتلابةنسمكفاصإركيتيلكنرجقتانيبسيول"-----لاقيلركتتازارثابوّرمتاملك

ن:ايوجازمبريسثؤلامكنيتلانةنونيزتياكمتييابتييبشؤمبقثت"

==== سيقويوقو.نيكِةؤيو"لك

"Tىنيتيتزياسيكبيونيوري"؟لسي،نيزتايبةنوبتإيإقثت-

- -- "سيرع:و":الئتا،سويارهتيقربتني

توتزئاجلكبةرابعترورضلكترازيلكنتزفتنتكتييايرلاليختري"

نألكريرواربعلياتماليكذتلابانتاينمتلانكمي؟لايكمتتابةيباتالز

لككرتيومنكرتننزيترزنكودرو"...يتيمنيترمَلولوب

تكنfانثُيكءايرك...كيوضرتعايكزتلث"

تالوم-يب-نييقوتاتإىنبتتىربكىئُيؤتناىري؟ُلو.تايبقةيرا"

. ؟قسينتزي

.نيتيوديناتنيربتلوبتوجينيتراعلكتلاوتعمعورشمك"

3-T3_ءاتسكا]68|لجن

--ي------------------.يي"بنكي

--------- ينكلوتتو":نتُّيتيمكيليقريعواوري

ةوعيبيذكتنميلاناكبعتمتنوقوتيريتلثمةكرب!مرتيأ"
وثاكةباتنوابت=ـت.رقعمةيوضةيتبتتات.وفيكلمأاحامتتسنوضقتيعنا.-

--- ----------------- .- - - - نينجتيتواكربلكل-:ي ::
-لريقئّنكملكُيتارتحابع:ريقئناوجنييرينريبTناجلاملا"

.ر."لولانغيميقلييئامنوج..اير"

تالبعئايتإتاّيبةيكبيفييكنوزيتُييتلا
نقرملث:لكووورستوكلكبTنيّيلايكروزتماروالواىريويليامماتنيق

كلانفعجتوودياروباياجايغوىزتيامناونيييييييييييييييييو

-كنكلاوًاكيتليككتحاميىترييتلا

=E-تجتتآIT55TTتتتتتتتتتEE3_ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



. . . * تلومتنينويل

----–اطتاتابننل"تينيباكلانيابتنئيقجونييناجنتيت"- - --
--

===

.-
--------

-لتويةكيوعتريتايمكنمتتتيوونينقتةعتمملالا

":سايتالاتيبيبTقةيكنيبيوةل:"
تي-----------------=="ا----------------:="ديع"ام::

هونيتجتتتتورـيفاصترملِةيامجارزلاي؟ينوتينغتنانيعتيو

-- ----- ةيبلط. م-----------س

تيلوكازالو.ريتكنكياركييتلّثكمتناعىتاتيت:تتقاصتررك"

-لوبنلوبقو

"يلوانتنمرتيلرملاسار"

"ب---------م-----------------

--------- "نيتيتاينعيبرلا:

بتإنولزنلاعةيل:لووريبيف.رايا

لازنوميساميعي..ريترم

توسوورقمنرز"كو.تارايت.ير.ي:يلي..............

- . 1.- .- م-|...---.=:ام:لا ----

بتبلتشتكراعاكذتكلايخكسورةعساوووتونيع-----ي

"I.نيلاوتيرتعيهيعووري.ر-----------ق

---- -- (-------- -1 .(1

؟ن3يتيآوينيب1:ةيليتأيونيبي"
ووتنيرش:رلدتم"بيعارةلوريواوكاوخركووربعاييفوعرثلكلواعي.وينةعتايرلريغةيأ--------

لييولبتوسايةنكيملاويكلوعرواىفنل1ولتتككيلانكرلالك::1*لينوللا

ىتلاتانيتسنا"لارلنيينعي
r , .. -- 1

2املو:تلإو3انكولوروالويمللتيانعلكلراعتامهنيتيلمع

------ 1 - -------------- --------- ----- --------- لااو-
ةياهوبيلكنمشتينا.نوتمىريTلوجنتراقاغصوةيناث!نايلوكرإوىروعام

-------- نلو.ىزينعيريرملا
----- . === -------- -- تعر-رم---------.2-4امل

ةيبسهدينكلوبقليق،شتىيةنيرليضفيري-يعي

"تن.4ةيلكيالايغوةتايع

رارتاِةرغ.يلي-.يم.ةغي-----------------------*.ة39.ع==-

امتت":يمتي22لت-ةيبيترتكيناورم:1ناتانليئيجيويلكربةنسلبع-.-مو

-غاينافيويونئيوكينلاق:نيتريرمتعي.نم
-. ------ 2% . . -------------- -------- -. --------- - ----- - .----- -= -- - انتال:انثةكاريكئنرتنةاو:موطعتحبصبجةفإيفوناليتقيللتنانيتأيو.

3 ------------- 1 اتسك1

3------Iاليتza_Iة

نيترايزنييقبيالومشيسيينكيوبليقةككقثتسييذتعا"-

كريتاورfرشعادترابةنانخةيعيتوماضيتلت:كانلاوؤطانثيوتروابيكرزألا

1 بيبابيلوابعلينأيفلببيئكرمينثتنلو

بتيفلكنأيفبيقرةبتعنيتقوريعيىكي"

-------- ----- ةلأ- "نوييكقوييورينيتقي

نيب1ئربديتيشلكسييغتىريتابلشتيثنينمسابعيكيتاتقت"
. - - يتيخيمب- س:نابوأًايو"تيتلريبتتفأانمتبليّيروات

سيلاوعوبورمتعملوعأةلكيرنالنيايتلرايقئيبلاغىتn-ةي"

:ينلنييكريمايسابعينغوعييلكومُتليياكابتتايمياحيوةلو
-------- نا_ tل.----------بتلاعورئاتو تعانقتاع

------------------ . - تيلاعايبلاي. يل-؟ارزتياتيننشيعلك "
-1 "-ع

لاتلا -تيفنتنكميةلوبقايتيتتاجتتاعاعرفة:مكنك:اعلا"

----- ؟ينلا"

.. 1 - ---------
. - 1 - . "رؤنكيووتتنيكنت"كلتويكيري

. == - وي-ي .- ----------------------------------- - ---------------- ---------------

.يبيسسايقرينتونييلاوتمتارممولقنئيتحبعيو:قش

تابلانيتوبيتيبتوك

.1978 ةوالو:متتسربع4رتاليلنشتيكغييقز

-"؟يتمومع:ويريكينايز - "كنإبزلكيزئًابتعومولغياص

يقبنيغنتنييليتويكيلناينيكيزّلكلابيوقابترظنتةي"

تريبكظفاعي":"تن:تياعيبمكلايكنكويلويفناو

-نيعة:نييربيباينلاتعملإ.ووو"كّيع

يلوواقتيكليتاميميهيوينويلرغطروضايفنيزئانثقايخنآةلثلتوينكي

لريكتيجايعلللكروجومرييغلكنغيفروانمبوىتينلرمكاقايباجيلَّيكريتاملكلوتوو

يلييئراوتيفلئاونكيبج.انع:ماغنيتنروغاديبنتنكاووأتيل"عوماكنالباكلازي

-- يّلوميتناييريبيةاكناليكولالامشع

؟ليسترتوناكيرمألانااخي1اوم-يك؟-------------------بتقتريغ!ناييواو"

.ليمجكتيويكناتيروننلوبأ"بتكىتروبنوعتوكيقتبيلاسألاولثُمَّيب--

---------- ------------- --------- ---------- . ابكيو

ينييتنيينوبقارمهناتىزوونيتيلكابب1:يكرتلاويقيب"

.شرواىتقايوجورزدقوةتىرايلوم-لوملكناتترظنوونينياىنمرربزارتاك

TE====3اتسكا1L7G-Tلجتت--

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 



شيونييكرويوينكيسيئركيتيسورثعابكنرزيتاتو.يّنئيليبويةبع

لكنانيتقوويزاعروالداعوستكدنيتيريوويسارعبلكشيلكورب1وو..ويدياغ

-------- ةيبيدتيباوًروخفقرمععيرطلكتجيعوودلارثكأنريتتياوسانيرتاعولياعىتييكو

.ستررضيكسيورتةيبيللايوعيغيفنيزّرمهلقبتيئيهينثدتياستيشناقي

،نينوينيسريىتقافىتريييتيفوزاكيأر:لكتبحمتيبلابيتكلايخك

عاويدنعقيلعتلانإكنيوربةذتكقّثٌروأوبتلثةزتعاَلويتيكوي1

1 لاَلوييتوأارتناتيكيتقّثوملكلاموووربةكاتيلركتلااديعِةماختنوبوجأت:ي -

سيئربزييقتلكنعلثبينكيربةتحبعتنرطالترواىايتلاكلتنكتاو

.ماي..بيراعيتبيتكتتشيبُكَّللاو-----------------يروملاانكراعزلككييبا

وا1ةتايلاعفولاقّرلتنيعتلانيومتلاوتاَزىتييبلياكيَّيكيو

----------- تايئانثلا. ل--.ر1_قية:ةيتت

2يكي"بعةرفلليكنايع-----.يئىريىراو"
------------------- --------

--------

ا-----------------------ىناكميترومبوغ

."كايإيألقيثبعليايةـيف"كناي" .-1شيعلبتلوتيوينينللملانيناوثلكل

--------------- نيتيعتيةنت-3.. .رييييييييييييييييييييكاويينتريعيقرلانيععبنيرةيناعنك2!ناجكاو"

.قَّيراقتنيقزرتيرينويقتيلتبيقتعيببةةيتيبيتنييكي"

.مسيليتووىّنكتحابتيوتليختيّنيعبةتباثةبي
-- - سييرورملاٍةغتيك

:: "ومنتثرئايتنايtتإلتنغربنيريتسيةنكلوتيتكنيكريبنكيإ:بتل

.- . ليبسيسومىرتنيبةنئلكيتكتميبةيمكتيرلوقيهلتزتلعتيؤكرك
D- 1 - - -- لابتومتوعمتؤكنياوتيتيقتلت"تلوانتناك

.يتييفيم1لكشكويتيشتلاتاينغألألانميبايتسبةع"

------

ه

لكل

قّرظلا":رمابلزنينترايعقتةيتاموتاكتوريئاكبريلايورنلياتوكو

.ن..رغليفنيرطيكتمنكت-.لببنرطليومتىنوجىتىروقرقنيتيرتنوج

-ينريبينويةيتيوكةيبتاكناو"...قومىرألتنرطلكنيت1عّقُك

سوميوقتيةينا"َليللشلكنيليتنكاياقبكيتيلتويزاع"

- "لابقئيلومقئلويوو

غيتيتقاييقتلويناّوتكلقإلماك"
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وكئارسانقتيةر:نينغاوجوو":لايكةّيتوبكوتوعياب:ةيع1امنيبس2!نايسكواوكرو-هوأ"

يروبذتوتليلئاودعلكنيرغليكوتلايورجيتّيكىوادنزنارتلاميرم

قوسييتلالكنانامثعنكرتتلاز"هبتنينأنكؤوقينويلايومبيبابللابلئاو"..

.يايارمكنيمكلكنالاق.يايبنتبيرةكنكواورواتانايتتنانيف"نويمأتككين-

2نمقورتتناكتافاتعلكنمنيبنوزيكيلاوتنرتناكنوناعيووييت"

fنكلليكتلويكنييعتانلاجنكيلويريطعئاورييتعلوتلا:لشٍةترثُعَّيعةكر

.يروطنيرميمنشنيتلوجنــلرغطىتأتاملكىلوملا.يّيكتغيلكناوجوروأ

لاق،يريقونومكقعتلكىبلt:يدرنتاتيرت:ومينلاينافوجوملاكاربلاقامك

ةلاكوريزوةريتوتيقايايودلانتينبةينقت"

باوجتسامتامتاجاييلشكةيعيؤمقيرلايجنينيعيكانييعت

.ليبنلزاريفقووتغرملابيفزييتلالكليباينلاتاّيقت

نا..نيأرلثبنيتعاقويتينويستيكتإ:::::

ةيلاموشكلوكلكنايقتربنيتيك1.ياونييئيبلابلازي

------------

:تلتيتلا-يت.ت نيكيبتيرتلروُتق:ينغلبيمويكبعاتكىّلكَلنعلايرليلانسات

يوذغتققنسارلانوكيي--.يزنعنيلاتتملالاوولكوإنيكرلثميقرتنكتارم3

سامحلنوكيسنيقتراىّنثةلكرقاسريقتلتنلةنكلرغطلتًايكو

. - يتوم- لاقي

ةريليليورلتنك:نلايتإلكنا"-:ييانبّرتوريزورك:رئ1.درلاّلثانتصروخزورةبا"

.
ينيمبطنتىراوتتًاعنترتلاايعوو

.بتكملاتابيتيفبعتي"ايليستبزتي"نابنئابتناييبري"
تقونارينلاتعزوو

.ي-ب.ي..ريبرايب------------------
. - "هيكاياثألازونبلاتس"لقانعلكربتازيرةاييتاينلوةيو

-----

. " غناووجي. قف"؟وجنيترافيي

-------- ي

"Tلوميفةليللانملث:يركتمصفي"

ملام"
...ا

-يرييتناشتلشتيرتابيلي"

:ميسنيقئاوعليما

- - - - -------------------
. "وثرويتلالماوعيريكيرقتواغوغنميت

--

ةرمتمصغتقلاعلكةيانا----------iاعتتنلاهتارينويلن::يزب

يتعيفريجانيوقيويقنمقتي".

"؟ومتيربصغتrkنيتات."ريبوي13كوبتإقيرزتليل

لابتكنويعلانميت"بعلإًالثمتتةيلابيرييرتايياغ"

ىُتايكيوباوجيوتكراو"؟لليثنيانةيتيوجيجيًيارابتعييللا"

ةسييفريرمناغيتيتيتومعمدعإيفىرتتريَلانوبييناتس

ناويىتازيكتيبليكلتاقيوةرموريكتنيكلاقإنييملاعلاتميف"

,لوبكنعبهوانتاولتش(ةايبلاةلييتننتتيغابموربلالثمياوملككراورواناالا

-ىقغنيغلابيوجنقتلزيةرطلكلةيسايلتإالو"

ةتاربنبتمنغلانا"؟يتيايتلثبعليسسفرتنانويكيب1ناييكار"

يريينيتيلكرارمنايزروارتوي

لقتاياينتنُي:رنرم،نآ"يرتمرشينيبىرارييةنومىراوىرابةر"

.اوبتينينثارزنمكتيلوبنثراوكنمياموتيكومنوتكتةع"

. - يتيناجلتن.

ننوي.(ساتراركتلىراو":يلويكرورضتاونسترميمري"

.ةعيلاعت"؟ارابتيّيتلابياكيونتتينابيجوليدعتلاةيليللا"

-
نعًاتتنييناباينبجىنكرايتإلكىرار"؟نثن"روتيكتعيورتلاملي:ةروووب

يسيريواغكتييتيبلييضاييتنرمكىرويىئيرتاكيمةكرشناو
.نومايوكتل%1وةنرمتابهنانثينتن:قيعتيكناكتباركنابليوعتومبوةيومنت
تزَّيلك:يالكنمىتويواو"؟ايرباوجكتايدعيمياموناعيـةع؟كتةركف".وتيترمارلاةبورييلايلينوَّلايكلابتلإووول1الثوتغوميقيركمع-1ي

-.لrاننايناعينكنوثيدبكىتيّيكناتتعمووجيإكليميقروكىراو
ريكوولرغطرشسيكوريوينزارنئاككلعتيابت-لت"نييعت:مياتلا"الناونيلثبتلاقثيروايوس:وداراكنكرابنرتتق2وااتلايانيّبيتكنكراو

ليدنباوهللاوكلاهتملك.ىكيتيلكينغي

E_عrعااتسكIL75-Tنجت-3
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وبتريتويتيتاللاوتشعنتمييزارتاكنيذـساوعنقتمايعامت"

- لابنيزارتاتك ::

يمرمنيلوبقريبلاراهئايبعليميلعت"

نئلاموعملكسايلاغييروابريبتيمبكيبتايايوايدبياكادبلاتةيل"

.نيرطيفنارميسوتنييقوتنعليزنتلابلكنعكفتكنع
- ---------

ا:تعلطلامنمةتواني"يوعيويلاتلابووكسـىوار"لرئاتكبيلنكي

-------- : " - - " " ةيقكسيقيقيو

(O + G9 + (9 - - -

- - . ار. يبنَّير%رايزتيفصتتع

.. ةيلكلارن: ::نيناكلنتكنالكىنوونرتتنويك

.مإكيمارييقبنييلابيكؤ:لئتهملاوسييسيرلوب،يركنكس»
ديعت*تروعنيكيرياريكلكتبانعازتعاتنلوب"؟ابتعتليبسمنمt.ايكمعزتيريغةتنعتلاروت

نتنونومول":نينثتييتيلكيفيتربقتنيتيونوميزتيتانيانم
ريمالانااوةنيفايلانوترلربًان"رونانتوروفلُكي-----ىف،نيتكرىرتت"نلوالا

نتمةيلاتقلااغنيريبرتكاجيبلثرارمتلكهررولريب:وودبتانتاياكعى؟عيؤرورمنياني

نك؛ترجوغوميليريّنتيكنريةتوجيروشاوخنثؤمةلئكلوي-بقو:اضرلكتاغىثري

؟بتإواينيتوبلثوأايلك1مويانايتاييلودلاويبمولعم:نكرينأليقتريال

لككعنييلاتلالكنملكتزيكرلكنمليرباتلتعكنويريبيليف

------------ لاقككناوناكملاوروت

-------- ديبتستبتمانتبكاروانيبرقألااونعلاريي---------ينَّيعمنع -- .

لكنواعتكنلالكتعمتي:يلناكلوشيريلكنشّطعتيو

يهتتيبايثايبيل:ةثلتي

.يبليقئنيومتنييتلانّيدتقتنمديكَليطاياكلاجيديَّيتاع
..."r"م.م---تنراخريىلاتروميكوولنيتيبلارلاناوناو

يئادعلانأًانيتراجَلوجنتنيمكنكسييريت---------------------------------.يلاكيزبىرنامككورخايتنتابيفمولع:نوينورتب

كتاعميكنانفلالئاونييتبيتعبينكتايمكنقتت:يليكنايليتيبنلوكنولايننيرتنارياىلإأ-

نكةيتايلوميرورتتتًارتوةيتينابملالتقريغةواتيللايتت---------كزيانيودليق

راو1نيتيترومبوخللكتتاتلكيفتز:يييغ--------ييايناروةت.ن"ليتغاانتعونلانا

ويضميروملموع:وتنويعلينيينوت.يويلانإيونتوتمسقلازإ

----------------- ؟نيتيباوتنازيملاليورسمتمت

اريبعتانتليترُيزانتياعبتمينغتىقئاعتمنيبنوغةلكريويىزينتزغنايا

.يراروايفىريرارقيتييزتكديعميتيلارارغزازيوغيكنالكو
1 نعيوروتراةيوابييلتروفيمانتنايبقناعولكيموناخ

.هفنبسوبنزتنيبلطتزيلكيتيتيليويردتبحاصيرمتلتلوبةينار-اريإنإ

. - -------- . ---------- لاقتايورك

"TتيبCةترساوتيونييقايرميلعاييبيب1:ةتةريلككتاركتتة

- ------ - . - يب-يئيزارعببصتيجيلكأيو:ا"-.

."-- "ييحيوناثُييلوموتسورلامولعيفقو:لثكروونويتليوأيلاؤةيلام

ىعاىتاتينويتبيجياشلاكنا"لوباينلالتكلايفنيَّيوتت

.إتعرمينوياىرتربلككرابعيتلالت.رلكينوناقتاولولكييلب-:-

،نيينوكنإناينشتمورمَلينكتلايوميلعرازيستممتامكيليت-

1 .. كيتلثأ. ىئرمدتقثتعإقَلإبزلكوروذنلوبأ"

ة=====اتسكIL75_1تلجتتآ__3

عجEخtتاحالي

جي ةع1ىقريغت،لايرنمنيماعيليئارزعيعلا--

ةيرت-تورلاووووةحيزتالتعوريغتلاب=
---------- -------- يتكتيررك.يغ --

كيميكلاايملوةماتىَلَعوجرييروطنق3فلكتتقيسماموقتق1.ورويهررقمتقو

ىلاعتكينىئاقينتبيزسايينترتبساقتيرجيناليريتعع_.ين

نيلوريE:يكلكاروااقيلاتانناوجقرؤيماكاروالكينفرعنسيكلمايمكيدي

- ىثلوجيلاكتيكتيغيبيكوونتخلا؛كمإمتت:عإوىنلكبري"امكرويوينلو

اقانغلاتيرظنكليكنت"؟لوجىريتليسي"

-(C)+(0ة)و(Oي-----------

«rلتيف-لتكنيوكيكرتتآتوبوشيقتجم"؟:يزتيناكيليني

لاقامكوقرطلكنالنيزارتاناتنن

- هورليكريتملكلكنا"؟تنيكراتلكتلاجلنياوبيةيلوراقيلوتيتلازنغكتي --------

. . ـةكلويوتلي

ًالوعلاتايتيلوؤتك-لَو1مولعماتيرمتلكَلابرايلابييعنسب.....وونتنت"

متتةعبةيونئيلتيفكروجلكنانًماكشكيالكضقلينيترانبيفاتي:بتكرليإنيب
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نيلاونادىتلوزولكنايرتينريلكةثوص%كلايتلابيكينتابيركنكذيةع

قوبوزنيلوالكتنألهي.يئاع:نيرمثتلوبلثمةيوربونيقئيلنيبلاورميلوت--

رمع"-نتتوريزيّدتحابع:قيدانةنيزملك:ينانيبيئاعوروعتبع

ةباجنيتسورايكسليتقتومنلةيلكتسيكناروايناعييتلاةيقنتلظتيك"

بيلكنم"ت1لكةتةيرماعلابتكىمولعريبج"نيوكتبنيللكضيف"%-----------------لك

- - ناك" ؟ىتروبعةنتيعمةليلنييلاتناتري

تنمووزنيرتومدعيةجومريي"ثبتقتنلةرتوتمتابقتنوةبت-نتيلزورماع"

- ---------- ----------- -- نيقوعيوكلا

لوقتنين"ةبعلتئيربنايرابت:ةتإقث"

"T؟بعلازتعالوييناينيبريبويب"=

:اتبوغنعتابذـةنتيفوةتس"-
يكريروانلوانيكلاونعةري.رrةلكأةينورنيا

.اهلهيبحايبيليفكلاوضتسلانبويع

.انتلازئاكرنيتعانتارويدكتدلبلايتيج

- -------- بلا- ذتعتملآو
:"-تلع::ي.ي------------------------.يع“-..-.------------------:يشي...و

; ةيدتمي=ةلت"يلتعت--.---------------ةيلك-:-..-غنيبيًاكياةياو

. " 11 .1 ----- Fريلب:-تبترم.-ي 23 ا"يناياةفك=عآةتسبللكاويلكريم

.....:عيتاّينيعي:لوقكؤيليتأي----------------نغfثكُبُتكلكبنكلكاكتنابتناكنافيتيتيتعرع
هواكةيانكينألوتلثبتككنيعيتزيزعقوفك"؟ق"رثكاةيلاتتمنيرييتنعريوT":يتأتتناك-أ

تفُتةينقتويكوو".ناويكرتلاو--------
لوةتاتتيتتانيواتيرمري-ىَلانتتلكنالئسسامح.م..مع-

عيرايفقرطنكميكتيبةراغلكلاتنيزورإيزتييوبولونيتريبكّنعلت" -سنتيgةلثبتككنايوقناني-----------.-.

يباتعنالاوتابعالتايوياناتختايفورعمنيتمإنعيتامولعمؤتة7ريكاوب1ـسايبيسويقرتيميتنسلتلث"ايارملكى:"مكينيأ
وع..نيعلتتمنرينممتتيتلاةلقتنيتكينأنيعليقتةوبعنرولوكتجابع"لومشيفاكاسوابعليوبةكيبيايناعينيغيبيناك

- - نيتيرمرمتسي"1قإةينويل م-يري."ةنوميقيالإكرتيىكة1نيتوب.م,11رمع-----------------------

تمك-وّتَيلاكنتبكئلوالكنيمزتام:ري%مي...ونزت،ناوروريربتيفغتدكنينايعاريوو"تحبعينميلاشغإنكابتتقواعانوي"

بتكنيتياورنكممسةتكنعيتايبيقعييكترتىتاتريينيترومسيوعتنوعيريبكينروب

فتكلّزجإلكَّيكيرنيهناويكناب

اقياقتشيعتكنإكناريالابتناتحابع

ةَّي3...ةَّي----..ّينيع

وينتالاميتعتلايازجيزي

وونتاعمتـلاتكي:نزختزج

ةنبإمعيلكقلخيلعك

ودنتاشابلاىموينيكرتغةياي

دتيابتكتكتيلويلكلك

--.م--------وكاببتكي.يكيينتاتخوكفو

كتينانكلةتكتتتاعيبميتيوجنيتريكبعايققةينيترا:سايىعرع

.ييييييي..يت.يتييييييعت:: تاعارابملت-مألاودبتعولك:يلاتكؤ4تتوانتيباتكامك-يتلثمتةعبوتيف

.يلاوترا

.-رrrريتناف
------------------ ----------

-----------

نيرواليينمتنتووليرازا
. -

-------- ---------

يفةيمنتلاةيلجتيغليميوويتيتويكريغ:ينياوعقييع"ةغتتحبصيليتاينايرواوعنيزول:توديتعتيبلكتريىمويوولييرغيب

كشك-ستيارناثاعلامهتنيناشعنشلويدسغويوتقيرفيقترتوينما
يك-تككنالتكيبيكيكتيتع.م.ريعنلايلإهريثأررق-

بعكلابةكتلا-لتنمىريليثيَليئكنانيبسنوتسوتوسيئرلانيبو

1-3TتجتT75-T3_عاعتسك

اكنلانمالكركراسواتلابوكنافرعنالوبيبموولنينتىتيروسيتنيو

. -------- ----------- تاجوتاصتللو-

الإكلتلكنمةليونةليلكرماع؛ًايتكلوانتيورلبارئنr"رثؤ1..وي"

ة_ءاعدتستIL73_Tنجت-3

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

    

 



-؟ّيلالتميكيلإويب1...ني"

-- .. - - -------- - "سيونلا:وو"؟...يلمينويك
لكنكأةينقتةينثنروايلًارثنيىككينتسوبةايب1:ليقيقنارماكرغص"

- - ------- --------- ياليلزانتلالوؤروي"تبراقةيلك1

مت-كتتاعا"4لااملكتعتكسيانؤالكوكميتةيرسيتيت

تلنيوأويئيبلا
جكم.م.يكر..ةَّيث...ةّي...يّييو-----------

نيبتتكيتيإكيميباينلاتقيعتةتنيلعو:ثلويكيلةر"-----------
-ىكنييرئاَزَّيكيتانزلاسنويةكمتيفيلونلصانيزيلكروجييرون"

--------------- := = === اعإ- ومانئبنت .

لكلكنمىشرنيراوةلس،ليليلتثبعيسيئروي

-1

-F------------------------------------------------ي.-

لثبتك.شرتنوجةتوبناكةلكَّيكرتكنودرو"نك

.يتييكو--------------..-..----

يل-تاكسسناملاناجرهمباورنعاهتةيانوجقتي::نيل

يتعيغت،يتيتيتيعييف
:تج-.-

عم,...يع-----------------ىفازورتبلس

يبلتر"ليجروظعتتمولايوازمsوو:ينعي:ستاكنتلالكلووt:3يوينايرلا"

==.-=ك.ع.م-.-------------1-

-------- . Tاهتايلاو:ق ةريرطيئرؤومتانييعتليكو:قاكري . -

ةَّيصعتمتت"بةقيبجنيوعليبيبناعونيبةُككيتقنيبسي"

--------

-قّلُك"قرتيعيرككولالوانتعباتو

----- -------- = ---------- ؟":-ةتلكنيتبلكعةسس "
اكنايتواهتياوربعوتيوـةتكوات:ايريتامتربعليرrًةرتمبتارخؤومريؤرنثؤن"

لث:عاينيبالونّييكتيبيبنإنأايتايلكراب"لوىكوتررقنيريرًكارلتإ

ةك-------بيبالااعيلاعةتكمسيئركتعووىكزئارعايئيبيقروشكيت:كتنغتييكٍةورو"يلع.

نيلملو":ةتاليكلنكلوتكلكلاموؤنغ%لكةي"لاقوةتميّيرينوبيليتق
-----

.كنعليتكبلاوقونييلويكيتيتلا
نتلاآةيتيوكلتبايلابجلطوبغارلااتإكـلادتعتءايرالنويليزي"

نونَّيبوّدتةيمتمنيبلقتاللتاكبيرقتتام......بيةلو:ىتركتوربلا

]T-111لجتت-3 BتتكEET3__ع

ت

-----------------------------------------------------------

- 4 - انتارايسشبيكيالينانوريلوكتيقلكزيتينيبلملو2لوايليتلاو ىف

رواوملاالانعتيلورلكنrةتروتوعلاتتقاورارتجيووناكنانلايلثتروانيبنrماعةي-

هتتقيتعكربسلزتيب..روعةنتلاعلثغ

لاعكلتمييديتكذنَيلثبنلوكلكنانمسيغيرفكركيبع

- - -------- مقرلا.

نكاوالقايمكيمويفرصإ...قرشذتفلكلثبلوف"ةتروصبونلكسا...رك

. """" ---------- ِةماكتيمتاك

.ايكاقتعانـقيتيرويلا"ىيىتريكلوينترايز"

ةكبمييتيئاغببلكنتعيرمثتزعتلو؟ؤتونئامكى%آى%1رتسالوييقت"
.ع=ّرظنازنيلعابنجتلنيريإzنتقزآاضتنويكرينيّييريكريكيريrوؤملكا

1 :"- :- : نينج-ناتين يتيؤيتكنياتقيإناب((.هئزئتتلاجثؤرتب

:قيواليشنأقيلياللوغتاملكبةريإى"

يليكنابكاسابعىرينم"؟نومنتن

-نلةوعيوةتلاتتلكرز1:يور-قئوربكريلو

11-6---------تيتيعنيبناي
ييييييييييي.كنرألايتيزلاتيزكانيعبرغ"
لاجيتلتة1لتريكلثمنونا":يًاي"

.ينيبىنور-لوبنريتاملكنيز"ستي"

سكيبعيبىميرُّييليكيويرم"؟لنتمولعم-يب-17%..................لويك----------

يتلكنيتيويستييبرعيتنزوىفن:يس"

متويكيلكينيزتيتلا.مووكميكسيِةنكراومزلكلكيوو؟اوميلقي:ت15و"

------------------- -- ------ . نيتروعرؤيئيبًابتكلويك

نقكوطترصبتالكي.ي3ئالكنلا"ويقتجتيىتربور-تلكيوقرتينزت"

. -- --------- -- اّيجيجيرورت

تعنوةلكتاّيبوانتلامكبعلوجتبكتق:"تبي..........هوبتنويليرتيف:يًاريبنكيإلك-----

.:-ىتيترفارتلكشتيسائرنيتينثينينأتييقوسبك

.لقايًانيعتينابقلثئكلتميتالثوةتمزتريبازيلوجتلرث"
تنك.رينبتباريرواس:لث:كاوتةيكرمجباوولريبتناكيعننشىلعوار13لك

يريينزراتخولكنيعاي:لثجلكنا"ليتزويوتايلكتكتكرايووريبتاك

3_عEاتتكا1L3G-Tجت-3
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سيترمريبنينوكس"سيتكارمنتتيَتروالتيركتدابعنتيرتمfاشلايبلا"."
.- - - -و:كي--------------..ي-- .------------------

.يتارتيومييتكاردتيوت"لثبنوعتننأعي-بليقكو

قئوناييتيتيكنتبايريكنودري"ءاهيليتايواي------

. r - زت. ملك.--رليي::..م: :". ------------

هارييلووتيو."يتكل-تي---------ةودنيوعلشتيوديكريما--------

لكناينانتلغأويتيس1كلتةيتقاطلك"نأ.ينوجوازةعتمىتييييييعلوم

. - جيمهوباشئرعمتإبينتت"1لكنمتترينمؤتلكهررودتتكرتةيو3لكشت"تاتالك

-=-= نبطتيألث

.يتلاراوُثْيزنموروألاريستاتيكابياتريو---------------.ينيوعتبمورتةثأويك"
. - ---------- ==== ." - ------------ ---- ------------ يم. ي--------------..-

.روريعنورميةيدنزلارساينلعيسفَّتينكلةسإوناكياينثءانثأنكاوابري
رفكقفنيكتلاينجويِةينيكامكنعةفةدعتقرويالوسابعرواتتوجاونكتما

يتأيليت1تناك-اننكل.دريلشيكرك-تعملكىيايزئاولك

ىَلهوزنتقورليكت_1ايدروكنواتيلواكلالتلالالتلاونةوبيرتاكلك

.- - . - . - "يكلابيوونكيوؤاجنلابناوج

. . . . . . . -- "ةبتإةيريَّيعيشخنيرابتو-...يلث

----------=-------------------------------------------- ---------------------------------- تلك2 يتيونتلابلوكسانتقو

ةتّيغي.يوعورينيتابيروز
ةروق.1ناجيوعيرانيع..ييغتريتركس

يرييتييييعيبيتيتاقياتتالتالاةع
- - . قيقرنرزيميرميلاتلابو.كنولوؤكلتاقتتانت

ةَّينو.-:ثع...ّي3---

نكرينكلوتيرواتلاوتلاايروةسمعبتيربوألزن.رينوبيف1للايلوأوولكنايلايل

" - ينف. انتيبنمنييبرغمنيززئاوق:يتوكلزغلتبايتلا

.يوييزتتةنمؤميأمّرلامريبىراوكلاىناعيبابتعبيباغةب"

والازتعتيلنألزومتينتعنيج-

تددمنع:ةعلتقت

- . .- " م

ةئيتيكةبيك

يئاوبتاركفاينفتاه

:ننفيلاكتلاكتازكتككت:او

نكرلالازاًررونييفيفانثلاىووو:يلبيعلا

--------

----- "ينثيارىنثينـيعم"؟اراب

- "ديبةنيايمنتملاوتباثلاناعبإارغتسا!!...........اي

هيلعليرينيتالومعنكيملولرغطت؛نزتباثيكةليل"

.ع.غريبنيبامبنراقنمبوتايلباشيلرخلاتلتاقينلو،كاغتبتتُي

. ----- -- ريوبرلاةبيقروىقنناجلاقةمتازاوةلكشم"ّنأ

لكللوموريابن:نالعالاقوةلي"

3E ء3.ااتبسكا|82_الجنلا-3

--------.خات"لبيعينيإتينيغنايلنورشا

اماله-BBiT-.1ةثالt:2Faصعt41-BaهTranT-ي-يميي-11"1-اق===raفET=اع.عernn--------------يعيrnديعييمر
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تعروزنغروثرتب"اصيكرشئرمعيوباوجنعلا-لاقاومبطنئتسارلاكًاةربجنينر

------------ . قرقرلا

تيم"لابكتبعكم%2كنالوقتمتكلاذتلا"لوانتيتةن"

- - .-- . كلاو" ؟ووبساوع

--------- له. "يع."ناريالثتينيدباوجلولاوىرورمنري

بيوذتُيءيلكتوجنئاكبيفينغيلكنوو"بعقييتنرتنييقي

ناغيلاكتياسازنايلالتيورتوربيورليكينينوتريوبليرازتيلكروترازت

.يرمعايلككقيثييهورلةملكتنلاتاتبرفوقألثبةَّيودبيجعيTكرتاريامريتاملك

---------

كلاوتـ1يناينلكناتورجبعقي:يعلكيفنكراشتيزوغسلت"1"نابلا"

== .- لاقتبوماعنييتبيرتكلاغص1وورماعنيترمئّزت

يننكتتابىرماكسيناعملارمملا"؟يعىّردتتنارياليكييكنــةوالت"

-- . لشيتارايزلايفويبورنع

؟لوللكاواتاننييعتبشيعتو.دتييالابكبا"

. ةلولغميق" "؟يتلايهةكلاونيب

.عنايكةميغلكتوريسيهداراكيفيرغلا:قيتعتنبتلاثتإنكل!ليل"

- ىكتإ. ينتلتكثانتنييناوبوزيابتتتيارو(لا.نورماع"

لا--"؟يسفنونابًايئاقتياتنبلإ--------------اي"

ريييليزيف
يتيوةثيكنويلنك%.يلوتغتيبلا!نو"

. - . -= " . . / . تاثاغت!" إلانيرسن؟نث

------------------------------7-4.4-1إلا-----------..اليتاتكلايكناليفمT"يلاعملاويرظتزتيعتبيلنا"

------------:نيزير1وةيتيير15---------------"؟لوعييبديفنيمالُيعي" تنكيتلانمتريثأ-11-11-.1-3ةلاقانعبيغينأةباين

زي.يل.يلزيليإ1.لينةكلانيرمثكبانيفايدعتي!يلا"

- ------------------ ائفتو

بسنيوتيكلكيإلكسيلنيينعي:يريكنب"؟يتبيقنونيينمي3----------------------مولعمت-------------اعم-تي:ي

-------- يسيت1يبيجتعتوتاكنتنوكـ1ى؟.نيقئادناوريفنوتليمكيلامياو
لاقإةرتعيتاريقفلا"----------يبيكيصع.----------

؟كليبييويتنتنكاتكيب1نيتدعتبكراع؟ليلابييب11َلايبلايأل.فلًانتلكلتةيلابيعيويلك2ركباعيبتنأتتبثأةتايلاع
-يّللآسمتشتينيزورتاب"؟ةيلايعوكتلاج.يويتانئشكلصتملاعنـب1.-بتكتسبلثزئارنئاكايبيغزلتخُتنعةاوايبعنينساتابنت

لك1رةملكدرتاملشنبشغبهو"نيتونوتومينيزيمعويربسيئرركرلالواايلوؤدنعريستيتلالوئكترملانيلاةداميفترج-ي

زمتايتاهبيتقلكريراقتينيرامتراوتنكدتىكَّيكونيتمئاعقاسو-

اتيلوتلارواشت

"!...متامتسراماجيت"

لكل"سيتتكنورتاكنيرباوجريىرورضوكعالكيبًايجي2تاب

---------يتايبلاديفاو
2-:ك ----- --

يباقتاريرمتاولصT"ليثينياكناينثلجينابايلزغنابايلآ

.ىكنيتيبيردتمتىتلاتيبليكشبقنيكسايا"

ا"هلكيرئًاعرتىَزلّوتوص

املكيفةيعييتاويريبهيّيوتمنكعشالوتاّبتلنانككبًالزغللا"
.زتتنيتّلاعيمنرطسكرتيوككتلشنالرخللةيك.رابتعاي

".ك-سرب

رسالايلاعميباسليملشترزَلولشلييغتنكرابتواىريإفص1ونتنباي"

"ـبـانلاين

(مشلاءاغناوامرت1قي)-

َّي3

. يتقث.........................ّيث ----- - ------------ ---

عي-ناعرلاىيدعبكنايكنوتابم"؟نينثلإيرمعتلابتي.ير"

3-IFتجتIEEEEعتعستFع----------

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



يتيوركنكسىزغ%جىوغزيييمتلايرىناعوبريإيتبلعماغ

ايمنث.قريةعوميبىعينوللانممك

قيرعوبقتاعلعةينيعاياي"كساركةبيرتتْيتيناىضإخبج

-----كينوروكيتتعوجومنكمت
. -

. -

:اتوريبنيبيرزتلكنع

اير#لويكنEريتابعمدتلنيعلومماع"يكيغيعرورتيئ%يكوألاىثو

. - اشرمونامساقارورغاوريلروو"؟تمبت.اتسييويرّرومنورّرونأ:َّي

1 . "ىراركويتيرقيلا"!............لابي..ةق
يكولكورزيوجَلاشمؤيلورلئؤةت"وكرلاِةبساو2كمامعإ---------تر3سايق"--------

قارع:و"E...لك:ةيريلوتلمةيلك.------؟؟لزلزتتو

بييبيىض%إىَّنهتنايليينوجلثبإميلعتوس1ةي"ماعلامت"
------------------ اياتو. ايديكرتلا"ؤمبسنلاايلابعاقي

يوايدتمتلب.ي1نيثيروتكُي"رزياركرك"رايوكنكيلعقا"

لشلَزويثلثتلبلالكوَلبتيرومغلكلك1ةكاكروزتنللشبناوجلا

.ت............لثلك--ُتاملكليتورتبتتكا-ايكيتينلاغ

..زينوربكنيليكبابقت"
ىولوي"باذتعليتكتتواهلكلش:لؤوستfتترييسورلأبيرورم"

.غارولوذتلكيىبيلأتينييليىكنيتآلاني"يكنابجايترؤتيلوؤ

ابلاغزكرتي؟نينرةعومكشيتأينأ

نمنينايبلكلات!انوجهبايثةتيبوم"هو"بتيميلعتترييرييري"

- TTEجتتآTEBETTاتسكFEة =--:4
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كونامياثغرونايليللكنوولتيناك

اييلتكسنويلاةسينك::تلانكيل

انت

-------- *------------ي.............يهم/يج

متعالالوينبيبعتمنتونييميمعاي"

لابتلايَّييكنومجتعارةتيريزلك

"!وراملانلوميلايعمكنيت1نابك

... تازير:: ةَّيتليابكازج
ةغتيبيكًايرةيكةريرمتارعإكنايكلكرغ*

ىًَلاّروتيةملكنرمتتسوبنغريب

ةي-اىلثمت.يراو:-اياتتانلانملتابج

لوماكلاراتبىتينويعلكثري

-ىترق:رموّرميإنع

هتاعاكناتعإعانملابيعزيلوب"

تكنوملعيوملعتينأ

ريجلابيعبإوا؟............نلاتلابةبلاطميف

"سييوجلانييزتبلكلا

."ليتيبيكوولي"

ىتيركتلامتالثنومعنكاملكتيلووووو-

بعكتكترميلناتسلتكثارتلانم

رمقوميزكرئاوِوة"لآتتابيناعيبج

.ـكتعتولاتتولاضق

كنكرلاللابينييتيهبام:ريرع"

يلـكنـإتازخكم"لوبيزتلومع

ببآلوقرلوميتيتقولتيكلوبنا

؟ت

جتزواذتعكوجيناقرمع"رورضقت"

كاتيوّلكألىتنإتلامعووايلتتت

.ضتت

"؟انعلوينتلابــلوعيبيعاريمرمع"

-:يألللاعرجلايام"اتعملاىلإ

كنيلكتعراوةتكنكتيرودنم

لكتلاقولكملاوكنيرغةثجضتيتسوب

لكريمتبلكلوانانعةنرملكهرامهإل

.ورو:وابككنومّلعيتواككنوجنتن"

هتمكهناممrتيقفلككلقاعياتيب.

تاراجلوقي-ىكتتنأللكتوربلكنا

لابكوباعيقتةيثكلاةريغيكلكراع

لوؤيىرُيىقتليرانيبلكساتينيص-

يككنخيكسلوفويلإنــلولاوملالك

.ويشنإسن:كيزنامعبيكبي

.تيزينوتينعيكلريادتيانويلابيال

لويتلاروا

يرمنويلكيرنيشكارملاترابت.":س.رىتهيقبييك

كامض-مرمنيرعيلاىتوميلابيعديوعريارب!تويبباسيبييمبت(ةياش"

.نامتليقيهيتونيتطعاوكلوينتنيننت"ؤيقبكركلاو
.ى:وينتويخيوننةيباتكلوربم:لابيعوراجالكينلانعركعنلاسfَبتكتو

1ر3:يلمنلعتقرؤبقئبىبنتادكيلويكليةركلاتلزتعا.تاياورلا

نعنمنيرمتوتيغنربس"يري"نثلكلئاتكةتيكووكنايةيبأناك

لث"نوكتيىنيرعةنرمليويكايالواامُيةتيليلونيب

نييريرسةعومنأىريرورغ"كنتيعيوايًارثألكتَللثكؤت

. - --------- ةلعكر3ةتملكتم.."؟..يغبعايكليتمومع
.ريعبتيةع-تنغعزكرتي

.%3لثمي..-ايسيئراياكرب

.- - "عايعقت-نتسوا:راموميفةت

---- رهز

.4اةتيادجيكتزعابيغلاكتي.نيتيرازلزينعيالاماعنيلتريكلوجيلتراب"
--

رriخ:مو"ةر===---------------11------سل::

نييييييييييييييييييييييييت
-لثضتت.دتلارلًارممولاقنريؤريعاركتاميرونيويجبتنتو

:عوةريبلاوبيريس"تبيلواينويارايتوشتاتيوةلو:اتا
ـلامتيكرمجةلت!..ملعتيع"ىنتيدقوملثُييديالكتزربيبلاستح

نيقئتونياربتنللثبعليواورلغاوسولابييوبابةتيدازأاي؟نميننالب.رم

تييرييرتيبيرييق"نإيتقيألتنإيتيبشتا

.1 . . ةيا" لاميإتيرك:ينيرطخقلعتتلثايازتكلاج

نرق-:يجريساريىناركيوومتي".........ةنيتلانيبلثايةيعارزبعلاج

..يلينمتتوىتيزركيلنبوكنع"انوقريتيركنلكلاةبسنبرثكأل

.ناورميقتتناكةيجييزاوييلكـكيا":ىضتراجتةلثًابيلك"

سيصخرتستلاويزيكيريليوقت"وراميتيم-لوووبجقياريإاكياةيوعتيغارمع

"---ىرقكتوماييفرعيزيرتثؤرلناصقأاي"

.ييأ/يب--------نزتشتيبلايرقزنَّنك
نوبلاق:يتبيتاكورامتقرغثاجَلويبتالةيرمرلتفشتكتتتل

لكناىري

.نيتيلكناروانولاوريلانُيةيلاتعنم

كورامتلاقمضتيسورليوامىقتلالا

راتمويقي.نقتتيكلكتورجت-لاو

يروابت-قئنكتيجتلاقيتيسقئا

توناتعًااريىراملانيلتشم8ـلا,

قرشكرتاروانقةبوخهوييل:تايونتب

لكمترسنلاكضروقإ1يىثووىكل؛ناقرزا

لثيلكلانيياركيت-ايكرتعم

.ايجروانيويكيرغلكلاماـسابال
--

------

كعضبوايخلكنمتيرطلكغيمبرنيرا

اي"ثأيتلامويةتكاؤريفةث

===TEاتسكا133-1يتآ--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



يgلاعكبضغىرييككرويّلاىرصنوبو

نيفاجتللشلوألتتايكرامنو

لوب::كنلاعنملاعيمشادتيلريجلوانتت

لكمrرفر.مارينمةيلكقطلارمم::

ناك.يلا-ىتهيفرواريقت"نعوةقيليراو

سالاغلوشتروخكيسنويتيبارج

---- نيت. يلريغتيقرطلييراةمروالك

:تيقاعنتكةيجعملايسورنانا"

ايكنيبلكقرطلانتيونويكارتا

.ةّيرجيئاوْتُييرزاكنتتملامنيبلثنمةت

لكزتعممارليرTاو:ينوٌرناكباينجت

ن-؟تيوضتمتتنيرويتينتنيب

يناعيناكتريتكتعاةتافرصمتيةع
------------------------------

--------

------

.ر
- تتس

ِةنببكايف

.كروأتيب"ةعنوعةيلاعسT1رمج

-س3هوبيساوجتعاملكق:قا

عيرشنيييعتناكو

- ريجقثويالكناروايلوتو ---- -

لئالويتكلكلليديعيهعن

انلبيبضنكتكباييليتايهينيركيبتعيرط

لكنزتىتاتينيعةيريوينيتع

ةبتكتعمسبيبخولك:عبلزنتوقالكنح

ناىفويتتعأ:لويرميا-تيب
**..ر

"تويرتميكلاكتلاجيكةثؤرىنايوو"--

نيتبيرضكتلاجوزعهلكويوينب"

بتةاتفلتريبكنياليكتيجاركيف

4ي::
--------

انيل
-----

لووجتارنكرناملك

ةيلامغرمي

------ ا -------- .- .--------

تعاسلتوتانئالمعتاعي-ارل/1لينلكنT::تافورمع

"لومتكلاروايتلااملالتتلايدنإدعتوكثروايتات:تعيو
--------------

كيلمعآيكيبتاعيمt:تكميعش-
..رف----------------.-."ي.-

نيلامازتمةلتكلكنعنولومعاتوبتجنا1:ايلكسمتنع

3===32تعمتIT-5T-Tتجت-3=

تايلكلا.يتيوكتاكرشعيبيسابيملا

ةّيع-تيلتلنتإقإنيبنيابتلا

لورلنننتلاس::يئرووكلكناىلا

نآلايتيوديتبثُييلانكابربىخاب
ك-ةيلازويكناك

--------

-------------- ةيتي.ةيكرت1لإ"

-- --

======----------------

- - ----------------

هيفانياريكذتررميلةاتكيورماي

بلًاغاوونيلاويتكيرنيكىفوًةليإ

؟يكنابجىنترهبيكوبت

ةعألاببسينايج

نيبلقنتقمنايبلوافرطيا

ًاقرمعنــس"؟...لي

-----

..

-.يئاهنيعبمييقتلانيابكينيكيّكنإناتيبيلكونيا
ةيروغيبتب1:يتربكة:لإ"-نرُيىضايفرمليونتنتيل.ي

.- -: --------------------- .. ي. -- - -------- -

تلاجلثEيبًارم"ةتقفنيايتاوربعلكناولكسيلديعليمهتك:وتسا

نعويلانيرسوزكلناوجونيكالموبيغيتلاع

=== "سرامييكقوملكنا.بتإبتلمكلثناتايعلابمب1اوباعلا

نل"ة3ل:ةعباتع،كترينيبتك::لوناتعالكلثيويب1روال::ىقتررك

يتيتوقبستاكنانزوينتكعيلثك-------"ات

نايحالكمتتبويتريكبآ:تنكلروكتماركلكلقاعمتيتلا.رمعانك

ةيفترياعينانييعتنيعتي..قايليتنأنوكتنأنيتعا
------------------ ---- :: :: نيباوخيكنسليونيكناتلابتبي "

رنليريلريربتلوجتولتقتايضتاناعملاق

-------------------- ويرُالتايسونأةفئاصيلنلاك

امكنونانلعيورتبرعبلكقرتير-4

بعيّنس

سيلت"نمنقيتما

1ن--.1-----------." اايسايتمتا"ةكذتت-1

"نوكيتلثمويياي

ةيفرعقيوةف

ريصقلايف
--------------لال:-

.وي-اىلا

Hسورو--

ايلالكنيتيت"

ينييتعنكبعf:نيكمت"

خيراعتياكوينوغيت
توـناملرسيل"سمأيلو"*"تايوج

"نيلربتنكرازةكني

نكرلاركئل"نازرمع.ريلع!..يرُي"

-------- ؟؟؟نوميللارهز

رمتنييزيكرتوتشافتايةْيع

لكنيركتمروميشييعتبيليف

نيزناميلراملتق"كام"

لكسرونلاعكاوريكازةعتليترمعتنا

سيرومةلتكميعشانلوم

يكلامثتلاطامك

رمتسينمتملعتنيرtrس":قري"

."تيتينايوةيكاتهتايولوا

يفتاقوكيرب::قطةيرو-ايلابآ"

لييللكومينازيملانأنعلؤانبتك

نزرلث:يلوتزركناياغنملكىلع%وخ

لاؤتعملاي----------------ين-يباهوسبلكاق

تعالاوروايلالييةكليفرينيتوي

نزيةكربيتسينوغازعباتلا

.عارتعييسنوتتنكنثًاتيونوتيزك

يفقبتنلةيكوو"ةكيرثي

لبنيبةّيجكليجاتلترىتاوركناي"..

--------- شكريبير.يكرلالكتنوم:فيمع

.لوو!رمعكخانلاهمأيلكيوانيي%

. - . غناو" ؟كملعنيغاي

ببةرثكبيتقوعن"

======تتتتتتتتتتتتتتLEE-lجت-------

رارعهلاوملاوتايرلا

لييراتاعاس

-نقورعنم

يلكري!..اير"

نثاربإلt:اي"
-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



؟ي.وريجو

تايرجعي

!تلايليريهومو

:تسالإنكاميتتببتلت:ل:لنيتابسسلملو

----- ----------- قثملاوىفُييىك
اتايبنرالكانلناوابميلابكتيبجيأكمثلا

بيك؟نويويلكنوموقي،نوع

ةاجوملثيفبعقتعمناكيرابت

كيريلتخيقمصسوجقايسب"

"!tكررمويرث!نمعم2لثلتإنيكناب".

لتيك"كيتيفببستلايعنيعي

قسليتييزتىنوميلتسمييييولبةانق
لكتبترورتيلعككنويالراشسلوقاقغتيrع

لثمويلكناصقني
- يكيتاتكفكعىرت7نيب

ظيقتكناصتويكىكورب:يلاتريمسابعينعي

----------

-ام:ملا
- ري -

للش..يب.وزثوير2---------:=ييعت-اةثعتبع"

؟ىَل}

."؟ايك"
رلكشتيوريوجلماعtةقرولاةيعيو"

"؟...تياومايلإ"

لارل"يوخرللاؤارتجيليللكتعارلك

"كتكليدبي

لتاديكوليراع"؟سويرك.........اي""

وهايئادتليئاوهسايعراطا

بتمتىرشتّيتكيورييسوي"

- تققحتيلوغويكيكباقانللثمكَلو

زلىرنشراطتيلكىروفزمرنولثميىئرل

.تووكاتنوييىكىرورمتاير

تيلوت:قويلكسابعلاغمغلكتن

ززلاؤةتكاميركلاجييووقئيبلثمي

لوراورتغتيلعلكض%قيزمرىونييزت

= ا-اتياواقُييك

دقتعيالهناةيرايتكينأ-ةانثتقتيك:7----يم

"تياجعنيينيادلا:كنو../"بلي

.5/تيجولجريعنت"وعوارنأ

:::::: لب

.يتلوةتس

"بتإًالئاولاناكمناييلانرفلكلتانمبج-نوتلثى5ماغ

-- -م===-يم --------

.Tثويناكليبةاييكرام"

.كبيليئدتستنمنمنيركىّل1"
%كرAعلكسا"ّرُيلومعنوراهبرميىتلا

؛لاةـمفقومبكتعبتراركبرىتفز

ايزبىلارتيزورمتتثينيترام"

يرك2نميرا

لال-وجيدنكلثًايبسميت"

لكيورومانلا

تومننلزبنارتتقابسيعيعيرلا

-ال:ةتسلمكtيكووروابعنا

بُييالتقيلكلاتاجويس

-------------

نكميبت-لكعامككباتكتمرتير"

يييييي:يكةتلابوزَّيكي.ناسبيكناب

غنيوبنايبميلورتنيابتنيب

.نيتاقوأضروةعولننلومكونبلارثكأ

ةركيعقوتتنكؤيلكبرينانتثيك

ينيرتالكنيبةيكوكلثمتي

.لا.يلاتتياربشرقلومةكمابآلث

ةغواعت%تعنقأنلرمتتيكلاجوع

كيملنيرئشلكرمعسوب.- يفرلا

"ـبلثنرا" رواو

عي-

---------

نتوةتثوع:اك

يلع"--------------

-.يت
--

تاهجكينH..ك

.1-1 ة::::::::::::نز -

لودلكيوتبعويعبككنتاوتت

قللنيبلماكتلالمعتىتنومكُلاربو

قرعنعتوةتكتيتلاببًالبتي

.يللينيرزايُتلارببيلكّبسةيبلا

ركوبيلطعقلكيمتايكفرصتب1لا

لثيودبي--------ٍدوخيلللكشلاةّيلابآ

روانوترليبوو"لومرازبـتوارلال

لاقإناجاترمكيرا

1 "ةيسينكيزويبعييلبي

. - ةدرازيّتلابتُكارتقيلاعي

ناييكيريكنورآيدلتكتبي"

بيةيلثيهناّلوثيغوبناغيك
=== . مي

:ن:تعثوروأنل:ايانثوييكاضرللشلا

"؟لثلا:لكيفةريغتمرغ

يماتس"

"؟وس

"؟بتكE%نزغاي"

قئًاريكعتنمنانش%

=-=====-=-
--

=====_وعت.عااتسكا .33 -1

عقّيقانتسوجيراكىبتخت"كلوت-اين

نيي-2سرايكلفرطلكةيلكناروالكنوي

قتتبع"ةتنكتورواتزتبتلصاثلاثو

كركومروللزستومليتتلارُي

ديقمتتنلوكلاجك-نكابكرباجوراتنا

؟شيليكيارلكىتلاوىت

.رورضللك1تنكناقّثكتلاتيب"

ناهيريرقتلسانيرا"لكعرقىلا

تسرككمومعةتلاثاتناكيريبلناتك

.قئارلايكرتلاتاكوراملكلايتلايلات

لوبريلالك"

.{.. ىري. "وريناجهيرترونوكتونامزيئونا -----

. -

ريرسازتممّرلايلكغّلُك

يناث.نيييتيويةكرملثناكيلتا

- ----------------------- نا. يتانيزئايخبتريسمكلتور

ةيوقتبنيينلتكلئاو

ةيرييغ"سراوتيسينتزف

,وزتينثكيإلكرورملقاوويكتبعتلا

َلومىكؤكاتقمان

ةكىواز1ـلاة:بتراشاوركقاهياتيب"

راليلع--------ليفيكفرع"4.بقتي

رمييينرينكملايرهورعيكيناي

قمرعبكنايكلتايلامليبجلًاثي

وفييك-نكترييت

وبج؟رإبتلّععمايتامكيل".

رعسورعبقلتتوئرايلكلت"
رواي........ربكتترئاع2_اوى3نش

لثرثأييبعراورللبيدلؤلعيتيو

يكافريمعلاكارييغتلا"كباواتكي

ىوركنوجقااِةيساوكزيرت

---------Tةيت 1321اكيتآ-دلجتلا-3
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ا

.1

1

1

يفكابعنيرداقيهونكةيباترورضروارقولايدنوم؟ةتباثّرلزتعيس.

دنقرمعبتــلتنيتروعةروايل""لي!- T - gني ةيمويتيقتليةيبوليلع

تتبيلع!ينعسلاب::هتّيبلانيبتابيرنوريكلكىتيبقلخيمرتانتريغريزو-----

الك:وريبنمعسيرابيف---يب-س

لولنت*.معنكاتبيككفلكووواونييتيوىعووتيم
يتلااذكعـلبترملاىفرمكلينعيوةلوُتايعمنورتبطرموودوبرعلويوونامت

ينتعيهوملالتقتتناكيتلانيتمت.كتناكمعن:يبانريبةينور

كنتيتلاقالخلكىتملكنكريونلنيكجةريشأتلاعيبينمنيبام
==

.--------

----- --

. .

-------------

ترطلتنايبتكنيستليلاعت-بيلكناوجيتنوكلتتناكتسُي:مويلا

. ,rن. ..- . . . . . ال.---رمع , -------- =-=---------------------------------

:: ثبلتوفنعةتك.يامليكةيجي-بعةكوتيغورتبوتي
------------- : - نتويبرغ- يبعزايلويؤولكنيبةع:ونيفنيوتضغنيرج

ةعلطتييتيانعألاوتانوينيتي:ينرتنيييعي"
قرمنأ"ومو""............وعوتكتناكناعضخييرب.-ت

يكنمشاتلكىكترمينالنا-1

ت----رياملكنعيئيووتيكو،رامرنيترت

وبنّيشو

وينوي/...هي

ةايلك.رايا-رلكعمربوركةتبلا

ؤييلعنبلولاعفكتايوببايغ

رق؟كنيتئرةن1نيرجي:بـلكال

. ة:يلاوزتيلعوتينالكنا

.تيليع؟ضيينكنا

ةايبل:ك-وييبرمرمتع

:تك------------ريغيقتيوت

ب - ----- ------
.----------

نؤوزيروخلثلموم"نتن"

راينبرذنتسارعبكتبارملاراشي

نونf!..هرايبييليئ3:يريروايلكرتي

لريكابينىَرتيرغنيغيلوييرت

ىركذيريغتيوىري:يليامباعي

ساكتايبناوجلالكتقرم"بب:لوج

مىتازتيرنيكنتلابتيتملوك

-يو.ناريا-----ونيوبةنكث--------ينيكيلايخ.يقتريو.نيتكير:تةوقرثك

------------------- ةيعاناواييياميتكارتا-رلشر:ةنتنا

ةيريإاي:تيميليتبيتليكو

.- تكاثورينغلس
--------

-=-= ==
== ==

ال"2تةاجآلثتمايعمارلا4

" .2 ايجرشتنم-تبم

رييل:لووارىتلانيوجيو

.ةكاجلكياونايااعئارلانيجيلعناوخكمإونينثايلازتقرووةتكا

تفنمعييقتنكرلكيتلا"؟بملاطمايك"

اليووبجرىقارع

Egرداغعزتنارمكيمتبثأعنمت-

اليكاتيكنتنيبنركلسارمل-

نانيبامتحكنايلكتنكينتيلايرم

تكامتبتتعينوميكناريعنتنتقو

كتيقتتاتوكنويعزلكنعشرعنع

تقورافرمعتيضعبنواب4نوت----نلو3

تغلبلويريتناروجايونعلانتيتلاىرخأ

تّلونيتموكلكريسيت:ينور

كيFالت:تيخًالترودوعينلعكومينك

قق"لابيع!..لابيعرواسوويتيبيج

يكةينغ :لئاحتنا"------نيرعنتي

تلوتيبكراوانوتيتع.

يوجtي.وتنيب

يوونلادومصحاعمالوةيكاكلمتيتلا

اثكوونيا:لوألا:يزرجريكلعرزي

ملكتيةتييرختيريزووق"ناسيروت

س3كبارتنتروايألاييتباكلاعقئفك

بلحتنايبيفيواولانأيورنييرا

كي!فسمتتلكلالةتإنيرعسيك

لكبلتانكللوأرمععرهل:سلومريزي

لثنتتــتروعشوماوعلشتعيبيرغ2
لكنمنواتزيكنوربعامكاعياياي

،يقنإفةتيملامولكيناثيبيرك-يم

كوتماظiاناعبتسيملرثنوتيزتنرلا

ل35"-بتايايىكئإنليبرغلاكتعرولويو

E--جتتl_95-تتالتيعستلا======
--------------------

------------------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------

- -------------- ----------------------

يل؟توملاعت-

.----------------------

T":FTس:نلعت

.يابنجنيفتيرايتامكلتهو

.- لثلكوريكنولج

مت،نيمويجلكفلكنتافقسملثت"

.تيطبيرغتبينايمروتبطايواسن::نو

يربيلوينيثأنيبلكةغُّيوايل

----- نيأعيبتانتنكرمعوورمعــيفاتع

نوجيلتينتجنيأنيبةنتهرملث

راني1ندنيللككرايدنغلارايتناب

اياورلاتنياعاكنايليودتيتيةتالتبجي

تيوترمزلززاليياوةثلاةكع

.اعقومردقرستنأيعتنيتعزا
بييكني:ةّيدتب%يكنيببيترتل.لاث

يملا يأ-

:-ةيت-نكسرمتتنقتي

ةنُيلكيrإلاوةتسلا،مكيلعش

-----

ثابريتاببقاعةكمباِعةتابتتلوتقوراف

نيفلكسرمتنانكرووارلكلاتيبانيبو

لكسرمتإريازتمو

.نكرقومرييغلكنوكرلايفتارم

رلقاعمتساياتلغغلسااتيع

كينكيتييايميكناجقت"نايتا

| ... " . اياينيكرويكلوالاو

. - - - ريك1 تنايل-يوات

يللومب

ن_نييراغتيكسنبمىريهرغإ
r:-م

ةْيتلش"يناتيعيفيتلالكنملكنم

يعينيينيميلاتاجتيتلا

ىنتينير-ورينيكنأاي!.........لو

ناتعاامّيوقوريَلعبوونتيل؟نــلوب1

:رناراكايغوعت1تـكرموو؟تات.اينلك

.ركونكتنا:يفينويتابينيرغ":اج

.سينييق"لتريليورللَزربإ

لقتيليكويلَزربإمتيتاوكتازنا

.يلزاينايرلالكرمتيلوتاميتلا

كنيتروصيرتمتيتلايكرتنكرلاق

رويئيبلانمنيئزتاملكناتاع
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ايازيإىلكبيعتتنكلكناورم

ةتكُياسلترلنوروزيقيٌريبع

fلقتولّزُعلا:دتبقاعالانوريعيقي

-نييقرشنايكريمسيتوتكلك

.ينكىنألككةتكرعىراملششخت

نثإنيوب"بسيفلاريثتمشلانييزتغإنيّبعو

يلاماقترمكللاكليرامشي"

فرملاتانلوزتتبيتكلسليكسا

فيكووجياكنلاتلتويكرامنمكاملك

انايعانّثفىئاعألاىناعاي:يهؤتم

كناقيعيايلار:ـلةبيتك

هولعتقرطنكترتياتكيتايكمتم

gنييواركناصت:يلارلايرعيريييكة:نيينع

لاقوكيليئبسييلكييكيريك =-2.الك

لمكنلروأىثنيكروببقرمع"يلاملكة1

ريؤييكيتابنياميفتاريلثي"

بيغكُيلكناقآوينيبكرتكركمورتتناكىتىتريتكيلنمزيف-

-ىئرىّلكنواعرنيبكتمشولوالتاريكويديليس.

لتاهنامتليتلانومىفةكركلسا

كلاناناقتإكلتووقتييت
../ت

انقتاعربالوناتينبتسايقمت-3

لينلعلكشُتتيزلكنوشيعي

وافشُكْيغثوليك؟زوربـَلةبيتكاهيلع

هوبيعلورتلاريزوّنكيرقوايارلال

-ىَلنكلكنزغنييىوتوعييريك

----- قُييري،يعي

مtليr-نُيلةيفو:ىتريباي"

امامت؟أةكأيناباينيتيلالامتيلايو

لثجتكترابتيلكن3ىبنارييب

مربنوتابيتعمسيقثتيفاوجوو":ام"

هيتيتلوتتكيتوجلَويللضيلك

تمصأللايرنيبنيجيريتوترابلي"

"Tلومتن:!امبتباكيز:رجتُكنــب

عقوتعنصتناغلييريلكبي%نم

لكيعُييايففرعتبيتيوستنا

قئارننرَّيإ-------------------ىرييورلعرتخيسوير

لامنيبنمنايلاككيتلانغ%.

اكليفيلويلكلةامكلابتليتور

هوكّللملايتيرييبTاياروناعيبرلا

تلياقسلا

..tلاوةيتورريغينلوةينةغايتيم

كينلاشترجوغكروا
-------------

نكتتامّييكلتاقيةسشوكقنين-

يعنتقووانككلثميةيعجرميكيبوليتما

لبةياكلزيكنرتُقخ,قوزرم
تتتخرجٍةكلوأتتيتلاوةّيينيك.رل.

:-:ت;#انثا

--------

:5-يريو

ًلاث:يلإ

تاجاتقكالاوني1ينكياغينأريا.

ذتعوسنلثبنلوملكيغلينال,

.

=3-FاتجتIL-15E-IاتسكEEiة___ع

--------- بعاللا ------------

.اعايجغياتا

نوكينااتتمنيترا

--

ي ريا ا

ن:لاق

"؟ليرغسنيرييغوراوتغلابلياكيم1

دقتعا"

وعقيعينملكنوكىرَّيبيدةيكقالؤةيتبيتنايتيرغنغناعبتيريك

.نارياعملايكنوجروتنانالالاينكري

رريَّيلالكراملاو!قثةسيةيبويف

لكنا..لاونوتيزيتملكنيزتلاتسلا

عريقيريزتيبسبجي:يتسوكبياغكيكسإلابعيقتيتلا
رسنيتليلذتعونتًالكتروع"بتاك33اكاسوبن3ةورع"1ريغكتسيرعتخي

- قيقايسلاسوماهىكورابتعّنبلكنايلكلولاوتوماييكبئان

. قُي..يتريزيغرييتيوكتعقو

ةيمويلكتابج-ىَلمويك1روالك

:-ىتئييترينزفلنيئزةيكيرما
- T-1 . ر"-----ليونزوقورواتعونتًالثيل fلكنم

نيتريكىقتلا

تزكتريينيليكنايكيكبنؤيم"

T . ّراملا% نعسيقنكر
-------- يتروع--يكقاموت1تلكملعينَّيبلكنانع

. - ..

====-=====ي.--------

- ----
.----- --

-- يا. -

:لي,1..يل:ملاوعقل

------ - يب-" ---------

.اهتقويف
ال

--------------------

؟نينترونلوبيبأ

"تناك1وستةري

سورت"؟ن::لاوُييبيببلطعماكيرمأ"

نيرهاوقنا"

----- برواو:

ةيمكيف

يترانمتمت
اتبرماوأ

م-:-

.ريغلاهريثتيتلالث"بإكينتن

:تعجاكوب:نرواَلوامييئانثلا

. - . يف...........ع/ثع ..

ينعتيبنئاغريتئرقلكتفرم

يموييرجغيلاهورلكيال"هنتيبيب
نايبلاقو.يسيقيرفلكنمن:ىي"ناتان"

اقنيناعنلوالتالتنـكـتارتا

وويعلايبيلؤئريانيلاي:سايلإانك"

،E-تقلكىرقلكيفنيتوبايلاع

رايورنزنيبلوألاولارصيكتوناريإليلاطم

.قننبكيليريسيىتأيو

.سورنولومتياونايرلاتككتاك

ة_ضريزيننادايميركلوم

سيئرتمزيّيتنرركيك

رماتيرتروصيتلانيبىتيلكيري

كريقرصىكريمالايلاترينكمث"

قيبنايىريسيىتلابلي:يلابُي

.يلييتتكعيلكشلكناذنم
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":لاغوت1لكنيأوينويلمىتئنا،ميياشوو

نيتلوعيينلَعلوتلشنمنإيت"

يترسكيتترشيبولوؤيةت

؟؟؟تيرغرويك"

لقاكتميووتيكيكريمالاناوولوم"

سوارتب-ىتينتنتبتيك
"يتاملك

تامكفقنم"؟اوجيكيينارiمتلا"

نيجنيراسمتع

-"rtينث-بتكاينوتبلوا!ربإاو:رمعتب

. " ل:ينمض1ر3

نيعمنز"وازكاوخ!ريإويتتعمنيتا"

يتلانيلاىَلتكفارمع"وريني

يلريغسيليكرثأ
قايسينهرابرواناء----------

يريرينيسوكتت

ريطنكروعريغنإسكلك:ت-تو----

ايبواتوريغولاومرواكيزكاليريىتي

.ريغالتوملاتيزلالكتعسووتتنسلور

كلاطتوتاجتالايجيّيكلازيال

قئيةعيرستلمعب

ورامرإلت"؟متاملكتمعوواوميلويك"

ةاتكبتاكعمتباثقابب

لككرتنوغروالككتكهراعربتيب"

لوبرتولتقمنالِةْيتياعيبمتعإ

ليلايخكاتورواتعزنىروبوسنمت--------

نيترورضيكوإنولكن3!ونامعبتاعةتكر

اكنلالاجه28تمتتاتوالكناتاخباوخ

:%كل%ك:يبتجومىتفلكيمبمايأ

.ع==:مي.يب
:يأ(1-.هيا/و

"تيلايوىترومعب.ليال؟بتَل1رونسنتسراتت

سيلوبلامأكسارموُلوك.بعنقتنايلا

نمويلابتاتاباعكريمالاكرتتو

نورينيينانبّلناَليتتنل

.يتيقايللثمبجناييفنك

::::-وي-:يرب
لكورامنيو":بتلالمينبيتق"ناوغيت

يرييكتعانملكيفةاجنلا
سلهع24

1 يلعنيممروابعّل1إلازلبتيو

ةينيسيتابديعلكيفًاكرتا

.بيلكلييةيلا!يبلاجانيرينريبتب

نيتليسويألَّيييكلينبتت

".بتلجهل3وةيوج

يويفتتورجإيفًاناعبسطساواكاراغ"

لكتاينبروالوبايغلئامنزيليااستملك

.1-3رغ-ايجروةك:رامع"لومنمةيراجت---------------------

- --------------- . 1 - "سوبيغ:تانيتغتوماكقزرتوغون3
----------------- - تيبلا." ل-------.يريرك.ىلكلبةيلايبةكئاعيىذك

. " زي::ريم-ببتومنمدشاتلتيلع
نم-ةرينليبننييعتةيعيبلؤوبتةنيباك

:ترت3----لامنتملعيتلالكنغنك%ؤاجنورع"

يجرينايهييذلايعبابةبلاريبكناك
اميولبمبناترافيبتعي%ثعكلإاي

.قيلنيراميتاوركعـ1نوترمادنكسييراثوبجيديجتةزايزيريبعانك

1 تاقباستي: و"وركتيربإيناعينوكلاناكاوببجيقومترورضكيلا
------- . -رع---------.-لم --

.شينينينيتبركلكنارككتيةيوبنئتكةنيعاؤيابييلاي

. - .- ىث"يفويردتيابتّلوتينوضنلناوالا

لتىرتنايفيتتتغولازلزوزكألا

ايةيرمعهكىٌلروؤمبييتييكلواع

ِةيل،يتيتيبلكيففقتتتاب
هتالايينويلوالكلورfتي

تابترقومنيزكتامكناورجتيز

تيبنراودنيبكتييئايتري

يتيهيفولورغ-بتع.-4ويكنزناتبث
- وبيليفنوزغاودبُييكىتتنلؤواوخلك

.نييزتنيريبلالكلوابلانك""بجٍتيبكمكبجركنيتبك

- * ةيريىتينزتبيينيتبتليةتيثَّيلارامالاةروو

بيترتينيربينيعةليل

نييكىتي،رولاىنطىتي1

لتكتتزفنوكيتعباتعتيبيلار:إنا

لانااينمتمنييزغ%ثاجياقإ
لك12لويزرواسيقّلكيلكيا-

هويدنيكعسيقسعىرقب

كلتلتئاليككاجبجةماقاب

هناعكمتنزتعياركتيلإامكيلا.

ىرقيفنيعفتنت

:يتيت--
.لوزياَّيتننالعإيلدييكزألاب - ---------

-----.------

عاومرتقمنتيلزعيلكةعزننع

ةيدكلولاوماياروشسالكيكتيدولا

ناوورتبلااهتاينتكيتينمثوتلاروطنيش

ونريياعمتتنقزقتلكليروالكيلا1

واتزغكانعانقيمشاو

تسلكتوشييلياوفاضايزعمل:تيبارلا

ةعييتَّيتيو
ناتلوشخيساعييلاقتإرواينا

ىثَلاقتل:قئوينيقيقر

؟تيتييزتليلقبةجيرع"

-ىَل1تقؤرنتتيكونشيرجكيلا

-كُييويئَزَّيكيتياكونايتنس.-

ىتابكاملييينيلكامقت"ايكر"
لثرتورترتورلَّولتيبلارلكايكرتلو3نت"يل

.ي-----

1

عييلؤربريو:قركتابايكنوروأ"

.تومرايناياتبعلكلاعمكلؤتخروا

ريغيكيكبتهاونايأريينرلانيب

نبنيرورييغتنوو"--------------...زيويتيت1

.ريسيلايببلا:يلاكتناربكيرنتي

نرتقتناعقوتينالكوتلابةلا

زيناي............وتيقورتلكلةجيتنلا

------ تانايبلايف

.لوجلالك
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--:يهوي ةرم ةنصو 22312 .ل ةينمأ .ةينيتور و 1rs;tg- nigةم ع-جم

%3:ة----- - 35 %33. تدع يجبخيت-نورم ةدجو- يت-:

_. . . . . . و " ةن33 "C: ------- ؟:31 غك ةر3 ر- ةnييه يه

- ة3 0 0 ت 27ر5 :0 م ج يلاخ يتم يتيوك ةوي رومز-

ةزعو Oت.

.

رقمم-ج..-------- :يه يت" --- ------- En:ي

يك يع ةمتت رص-يج ةديج مو
اينلع ةيج--

ويد-رصمب 6و 35صي يورم ةرم و

يخي-ويم 5-جيدخي مايا ديع

ةج م2-3:ي -3%17 ع= 2ر5) .

يو- { ام ةيجييه -=و ملرب و يه 612:34 اين

==- ةيريه اهاوم - يه- غري ؟12ر3 7
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--- ة:ءي..مع..ريم,تق

ايُتلتبجيىئزجسبىلإنع

لك---------بّيمقعتلونكنعَلوكناستنتيتتبتاورميرغ

يلرتفلتانرتبلاتانييسوبنور".-

بتنإهو"كتبتيالثم"نس.ىيبيل

لكنع1رغويخمييقتر1

يرقكلكتنقثوييتيعيو

عزىري

1-:نيلي

لزياعرلاكشاضي.ن.رم

-نيكويلنتر

.- -------------

-- ةكتكالجنيتنةريلكيم

انثتقننلتازوربفيك.بعنيتغإيتلكنم"

هذلاكتلكرييلع

---- "rني

-لنتمتوملتئروباكبيجننيع
- _- - --------

ةناخلكمل"رمعاّي:اتكتمج11:هيف-

تغّرإىتورَّيرو.يسينيع.="ةيز
--------

-نقتي

ابرواوَلنكن

ابرواو

ةبتعمّلكيف

بن:بترتمتةمي"

-- ليرًلابت .

كمكلايهاليكتلوغتامىرامعملاءاغنا

Tيك..-لكليب

----------ييو-روبايجوتكعىلاتت

م%يك

----------------- رلهو- ---------------------

EFTT3تمت

"-ىف

.تيكيمانتملكنوبونين

.رثنإبةنتةيركتيلراكوزعموكيل

ىَلإ

قايس:باوو"؟يثؤ:كث؟اويك""

نعديعلاككيراع

.انتيتلالكنكاغسنوت:كرتغةتل"

"لوع

ًارزنـقم"%ومقئمنريتلكيامراع"

وزنالوووورمعةا1التركوويرشتاب

لك1الركذو.يئوعيغي.راكنوثك

ايقلاقيس1نيروبقنيكليريبيًايزب

ال"لكرلانويعقويلعلكةنرازئزلا

ويدتلانيبيلشكفرمتاركقلاب

لاتنوناعيةيعينابع

اتيتةعتًالاقتناوعيزئاكبترلةيلاوو

ليلو

-------- - .- -- أ1 -

نييعتلزننكملوة2نملو:ترمثالت:"اورم
.ي---------------------------

؛تز"كينابيتويانييعتلانوبييوب%

ةباينتككؤيبتاكلايف
تيورةكمم3نا:ةي-ستياي:يكلامنيب

-----------------

ك1نت-1هنام:بتكسيتنارتنم"

--

اقةمكبجشكتوساي:يلييعاريإ.قاي:ةياياو.-ىتيئايتإنووركتيو

َّيعت::اةتكيكرييغتيوريتلانعنانمقّثوةمهتب"تويرام"وعنثتمتقبتليللاوتيكياغبج"
سارواينيتربقومىراممّرلاكلت

.3تةئيبليبيكةباتكناميلكبلك

الوابتنريليراغبيبةقرست_tرنم

تغ-تر2لينانكررمعنوايربمغوو"لا
يرتنعلاون1-يك1لييربتيكرتلاةع

ريمي3يكاتلالكلم3تايرهرضُيولشلوأو

:ةيمكعيبنمهيناعتىسنُيِّييمىك

ِةةيا-ةيل:رغي=====نعينيتوم----------------اين"ةتيت"

تي-يتَّي:::::
ةئبعتلا ايتغاةيجتعفتبلاو

يتهياعهباييريييي

كتلا-5ايولت:يتآنايترييبيك
----- --------

rيلينيت:

:يعنؤييريبتانيعو"مايبيانعيليوايةياورويتقيتئإ

يتينببةَّيل"تلاجوبنيتريل.تومتةينكسو.ينئتكقثتناقتلاكلت-نكرتي

رتنيلك-1لانس1!لينلا"كرتاتعنا-1.يةيعيةيبورت"نعثؤُينكلوتيليتروالا،ليناتتكرت

و.نيترتلكرو

يزابنمنت1اعونميمعسيل"

.هوبابيكنأللب،لوةيعينااغا"عورغ

هبهوليواتزاون-نايجهرإتكووrيليول:لت-تريكرتلافرع
ا------قانينا

تيولاميروااملكوراممrt-بنق:عةتيايه

ىتيهيكتيتيبينونييذتلشنثأ

Tلشفتنيأيفخلكنملتلوأكلاو.ن

نللتلزيرووفرتعييراغلكررك

هوتومتزوركنيتراغنأناولعtقوتعم

لبجاقإرركغكثابرثيلييرارواقرع

-غتبتررييستلاىتاوركلا

ياشرلانوليكياًرورامنعكتناك

ن"ـكتلاجلكتتلقتتخالوايرلاةكألازت

ٍةيتاعيلاغيتورامةنينقتيفيا

..ل...-----
.

------------------
-- -

تبرعابعلمتلابتاعونفةرينتعبت"

لكنألترواىرنابرمليم2لاورلالك1عمبملكيواميتلا"

لوورنيبةيناث"يتبيبإزل

لكسيريابنعهلا-تخامببةنيعم---------!مرغاملوب"

ابيعتيكساغكناكمكروزنييبرغبلالكللايرتيياتعمببسلكيري"---

-- يرييت# رسّلك.---ِةيار:لكريتنيبتنغ
. امتكالعجلل:"سن-اب.اننيب

لتكو:نْيَّيبتقئيبنيمزتلم-----"؟ريقفرع"لكنيهو-لشيبوركنُيووىتفلكئباع

انتاوو2:ثنكنابةرملكنوللانيبشيويكزنككسا"ىرثلولث"ـإرتيوتتلاةتنتومىبجرللايرثىرع

E--يلجتتI_111 3_عEاتسكID3HOTEتجت-3

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   



. -

يكرسلرهقافنريم."

....اقجعفرطكتنيبناجلساوورنيتريكرتلايبايديبيوو؟اتا2زانايتت

=---------------------

======---------------
=

. - -- - . . - ----- - . - --------- - م.

.تنرتنااكسارو..........اقنوينشينغةتلوولاقتعالاينس11

تيلاعميلالثمةنتابةيوبنايتن"تاباجاةرسومةياهنتايرابم.-
ماقيوابرليزاربلابرعتبتسلونبيليريتغةي"تنرتشاورمستتيكنرىري

- ----- لاقتوميوعابتابلكلاباوب

عيرميااتاكلومrقت

-- ----"؟ىتياعرَلوياي --------

اوك

-------- - ؟ككتبت

.ىّنيياعّيبو

- ؟اقإنميناثلاتيباغيكتمزيتاملكلصاوو

رارملكرساجتلكنالك"اقتاياعدلا--------------------ًاووذـ1رلتاكلووايك

يعيبربيايلاوكيتويتيتاتيناباي
"1Pساروايرعلالونوي"؟اييكالتع

لاوواهتايلوي2ةيفاووتنرطضةركهبيعيانيو

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 



------ - "لوبينيلييوبغاميإتكرياويات

-- - "ليزعقناليتلانيزةكرشتبلطتيامنإبعلثككاياور

- نات- "لوبتنكروابامير."لاتيجلثتقرغتست

ايا:":لوتنيلكناليرسيغنةبيتكيتلاتبعلوريابتك!نويروابتيةت"

----- نيراركنيوغيراريانتينييناروىواركولزيَّيعلانع

ايكةتلاتايتاوجىتلاىتنىكةبيقابةشُكيتيتيميتنسلاب"

نييبيراكلاميإ"؟---------------------ىننا"

بعلتكلاوناييتبركناتمارةرت:ىلوانإ"
--

يسىنثؤمنودلقتيرويتويةكيعوضوموو"نيكنتيؤيني"ةياغلللايبلا"1

لاى:ينيدباوجكيكىكينقت".-رايمرنيلاوعقئًاريليبيكسيتييكيف

.قرغتع.ي---------2لكروويإ"ةرك_تتنإووتينبايرقلاوتالاقتعت.التالاقتنثا

.يونت،نيبو............تيبينري.ىرامعالكضفريكلاقثارانًوايلا

= يه(ن( )ة) + )O(

ةليلوفرطيكيتيروابيتامكيفتلاةنتاتيإ"ألايتيبيفًاليثعين"
نيكرواايشغأقليناسيكرلكلتقةقرفىلويلشتييروكرويويساقيلي..رةبت

----- . لانتاعيدبيبيتاذـاتييالاتنايلإباعتتسيامع

.نيينمينيينمينييريكينابايكيبيت"بيناغيّلوتي"

--------- -------------- ----- لا. ل-1.""-نيتن1بيرتاكنيتاتقمان

--------------, 1 .. "ليلتيوزارعلاعمبيتكلانماتيات"؟امتإ
" - مي

ايليل

ي:-

- - - -
----------

.وكشتوناميإ!موا

ةاكاككتاعاقتتابتابن-"كعيتلا
-----يب-=-=---------------------نييع.لييتلا.

ُلاكوياكيبةلوزنئتسوتلثميتبييكيمنيةيفنعتعزتيب1ئاعتت

"...وروخفهي--

باق

- - .- 4 1 - ------- ..."
-

-------- ==

.ت----.يل-3-1:لويانتيربواانكةبتالكب
. - ----- ------

-------- -----------

ييتييينين:يبتراوتروكرزقتلتسيركتوعيدلنؤتُكةتسةا

:كيناةنتف_يعيعا:"قداكتانتَي
---------------- 1 -:" . - - - - - -"- ------------------------ . - انتايكورك_

.ىروينويقئًايمكتياتلتايلاقبلكيذلاين"؟ناّنطتتلازام-----------

.ت.ل.عييشوميقتينلرييغتلاقيرفلارايدلاوودياقكوايتاوجقئيزَّيةتسلا

- ------------------------ - ."ا:"؟لامنيبةت

.لايّراكناميإبيلثتلكئال"

.ينينلا"؟يبلي:يايبةبعليتبيبلا"

يفمييقتربسينثؤملكتيكركرث"

""لوميتيراننيتجرابتبي"

يلويامبر":..........ىكابتينيذنمنيثلثتيراككلت---------

ةيمانلكوبرتيباكرويابياليوتشكناوياتلاياو"
.نيتيريغلايرلابةيانعلابايإنتوميريتكلكاكرلاابا"

نوبقارمناكو.زرئاور"؟ابرَّيكِةزلانَرانينا"

ايرينُينل"لويروو"لث"

ةيرييتيعمونيتنسنيب"

E3-عEاتسكا11_11_لالجنلا13

:وات-ةزغ.نوءإ:غتقئيبدترتلألنيئيربنكاننألينايبتك

-------- يلابين.-----لي.3-1يب. - ---------

.لايتقيروننامع"؟انتارلّيمتيتلاوناجل"

َّلرينايناعي":لكقابستباعلكيف"

قاوبيمنتعيناينع":ييتيوقنرظتنُيَليِّيكقترنإ"

كتيويروتيربيفكيتريكرتيرثتونَلوىرتووبيسيزتنييري"

1 َلوكي:" "ينيتّزغنُب

............لوجلوأ"

------ يبرع:و"::.نرك ::

----- --------------- تريكرتلاعمبورظنيلاوموو"؟اننوي --------

بينمعبجىَدتُكارتاتيواقايسلاقزتعلاتيور"!tiتكلثِئانبتكرEمنيزخت"
قلغتسميرك-----------T"ىّلكرتلورثنيلاومرلكيجوولاقيديكعتبيتاكياتل

-- : يليركب

.رث؟قيسنتعاوغرَلويويك.

...ّيايكوتيبلكىلعسابعنورثنيربتيجُتبيكبوgامعإ

-------- 1 _ ------FLعاعتسك111-115-11تلجت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



----------------

.هيينبينائلوبيديركتعلوكيليلكبتكينامري"؟...بيبأ1

تعيكلكوجومتنكمويىتنيبنيرتيوبنئتبروزنتاتنغاويإنكالتما

لاقتإلفطلتتيغيلناتيوواقامك.بناجلكتارئًائرم؟نوتراكاتيا

رو"؟ايبتىتلالكُييغثوالكنييناتيكب1.ببنييسنرفلانايبيب"

-- ىّلكمنَّيوت:يركتتةنرميتنياويتييرك

نلامنإنييرئايزيقدعتبتكُييغؤوالكيفولكيبةّيجنيلامةيلاكناتيترب"

. .- ليحلتلا

لاعمىككك؟ايييامَلييكيربتسا"ثيككنومنــينع"وو"

. - نيتبع". رواتبنزور"!ان-2ةنتًاّيقتتك#غثواسناتعيكًباتيلودنيتس

1 . ايب-._.اقإبييفطاعتانيقلت

.ع.,;--.-------------قيييييييييين---توريبيكيسكتمكلكنوكينيقتيتميقيلثمكُييغثواربإولت"

!!...............رًاكناتكرويوييتسيركتةينيع:نويلاربيلوي4-2..%لئاننكاكبليهاب:ةلويسلاوايارم:نيقيمرنتينأ:ت1رثيلورتنلعاّيخ

كوبلطتِتنكناكسيلوبقيرف------------------------------------------.-------------------اا."ق:و"نيتوع

----- - ------ -ا.ر ---------- .----- - ----- ----- -------- --------

- ---------------- ----------------- َّرك؟خلا............يطغلككرتنبتمتاتيكيب fتيورين بتستربكترايزكنع

- :: .3 -----------
ن، ------ - - .

متنمةرو:".يع--.يو

-----
--------- T-------------------------------------------------------

كينتووبياركةي"%:كهتينشًايقتنلاوتميبلكافيلإوقت

بتتييطّلوكيواوبكتريامدلا-..لة==كع------":-..-قكنيكرات

ايىريو-
لثة3ةنتكنويقاولويمرهينتيراي:نع1ة:ينتي؟يتعلايلإ:اي:يتابناغيرليب"

----- ------------- ..ر ----------- -------- ----------
- . - --------

بتلاتتهتلئاعيتكؤيقيإكيب"
- -----

-

لث- "يإبلششمنلت"

يتلاتادقاعتةنسثنيككتلاوسيوعيبيتايينعيبيب،3.ىلاَلولوبتيلكشيفانكنوجونيكاي؟لثلالشيك..لويكيلإترا"

اك-مانتعانؤايحتلابت":تعيكذتليتنييينيرينماولاق؛سرلاىركرالكنومهورفوو"؟لثلويرُيسوجايى3كلو:لثىدياعيئر
اق:ةبكن"بتكانتيلايغنانيابسيسيومينويريغعما

. - ىنورك.

"؟عةينقتةتواينثريلزيينامعلايرنعنيريثكاسارواتتيكعلغنعامإ"...لثكرمنةكايلوكناتينريعستناتعي"

-لويملاكجموسيف"
--------- . "!... ىروع"قّلوييفوقامرتناتاهو

.نتنناكامنيب":يميت"-لتناشأليغ%مو"بتتناجينفيليباغيئانبنييئًايعةنيعةيالوو"

:ركيإ"ة14نكيدقزكارملثمنوناقلاوةعومةيوع

اروشتيب"؟..يرشت
-

:تاعَز--- "Tعةيربمانمليكلتاوادعلا"هكينثُيارازيورينتيلامنيرلكب

---- - -- "؟؟................ايواةوالوجنايييتدلبنيب:ىرتيه

و----------------ةرعمو
كاتكةيلاّيلاباباننوعاولتكؤتىتلاونيرغ"قري

اتيكاكا

-يلع-ورضكزيزعمتيورزنوختيكْيغؤولكلثيعثلعتبتلكلئًامتا"

ر،يلغنيشتنر:-ايئا"؟يتييروار....علخةنيبمايكتي:توعييسرم

اهتبتاكةكعنانيتيتشييييييييييييييييييييييل"

:يرمع.تنزلثنويتيتاتويستيتيمرب------------------.ريئز"

"rيانتسوينتاتبوكليونوكويجوميتنورظنينماوو".يتنيك"ةتكل

ة5ج:يقهيدبتايًاعمنالكلإنايديرمقُةنمويغةنزتإقزنلسانتريزيت:قزأ

.------ي---..-1--نيترملايفلحينا

الوةمهمةيلاجنوغاتيشالنوّبرومجكسويعنع،تيرتعيام

يريترؤبرمريج.يب-لوبديربيليمو%

ايا-ةبإيرمتيكات"اياعككنبيميإ.ر.يتوبيرياسموكي"وفودفرطيري"

اثإكنتباق:هلواوكنتروانقييكلّرقكنضتسيميتيت.نيب

-ىتشيفيريتٌرَّيج--:ينيشت

روالاشاوككلتمتدينـىريبياميتيبتوا!لوهللايوروويننع.كيرمrاهير

. كلشلاورك- ىئرك:ويكيبتزاملانعةيايكوو

.-- كيز. "قرمستإEىنراكاويل:لثأة2ةعتنيتعبرت

asلجخت1 l---------تجتتTFTتتتتتتتتتتتEEEE===== --1-1 ا

----------------------------------------------------------------
--------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

   



- --------- ----- "ثاةيتبيتكتولومتةبي-------------------مولعمريت

ةكسالاكيتويانلياؤفايتاتنلورخبتىف1يفثيرئشابت؟ايبنعنلعتومينيع"

------------ لاتايتنياروانيار"؟وبملاو

اياتا.يتنركنيبةئاملاكيكفتاليناكاt؟؟سر.سييتلارتبمت"

. - ----- ئرروبع

تنانيتأتنليتلاىرغتتيرطىنبتيستررقولينلايفةنوعريتأت
-------- - - ----- دابةبيايغ"لكرتييكريقوبجبتانيبنميلا

رمينأنُكّيئادليىراغيفونيلرب؟بتلوم:نكاغيتبتةنرايمربلصي==

ابنملكيعت"؟نيينعيتييئاشييلكيا.

..................... تاينقتينبت --------: ** --------------------- ------ ------ ----- .- ي:--------- - ----:FE:35 -3 .-----------

معارزلتايواقإكموينوريماكتايقتلينا؟نرثكنينونوك"

لاقيابنايتاتينــكين"؟يلقتعمتاييزجيلي.2

11"1 ةلينيبو يبلا"لE"ت
تاوقلاةنتتنكيتلايتشتثكألاعابتاَلويلاتتابتميبيأيأ"
م-...رتم-نينروك

لَّيثكنْيعاتككياغيفةوكناعمللاندت:يةعيسيريبةلّوريي"

اقنايكيليكتيبيبلاتفلكيت-لوبدييف"؟نيأيردتوي-قي

-------- ىتقزاونقلخةعرىميج

لكقإربعيفيلابتيلكويكنيبينانمنئتيلينكيقيمئانىتاتبزتلي"

نيgميتينييبثُتفخنثئرىعإقّدتمتنيتُقنينينيتويعاع

.نيئوركنيةيثانييّنوعجوتينالبيجيناكقنرمنمني1

"تكارتكيبتايقرو".يبعبياتبييكتممرألانويعنمىرينييناريع"

مانألاانامر5و.ةنيبآايكيبتمولعيلابريأيبقئزجتنكنكيfلإ"

لتوي"يتنوكوروضت"تزعرثؤي"لوجيوفنعوبتيك.يبييقئيبوي-ّرعتيلام

== نكتبك.يتالاتقلاونتسوجنوظزئرترواىتررغنيبسوقيرارعتيكقرطيف

؟كلافكتفاصيعييكباستتمتايوتتلإريشُتايروكنم

ة=====EEEتتتتتتتتتIEEEEتجتت

-------- . --------ىمتَّنتيك

:ينوبنيترملعارتيوئراغساروانوشلثبتتكرت"ابابةيتايوةباشتاد"

.اييرينرطلكسركوسعنمتلكايانا

.وننوبقتريعباررامتيركتملثكتينليريلاكنمباينباي
نريثيوّزتعي

عزناتدبنينيتيبومغريلأتلاوعاتإمتامكيبلتلكيكواغي؟سيتارئاي"
-

----- --

.نمازتيرتيزوقيهولاق.يدنلرييمروغكنـلنامزيتككياغلكلامكيبلقرغ

ةيلاتتورمعتيزتنلةرتتةيلاغلاينبرمتالايبابنالياناكنـْيع؟بتلايروميارلث

عتىلا"...................ةكبصنايتلتكاريرينr"؟نولابينلا:ؤتباللاذتبويعآ

-" -------- ليب. تيانتَّيتهتناعنكينّنئمىتأينناوريَير
- . 1 -------- يلاكوتامروانكنًابيةتك

يتوبيجيلياعرقابلثتودينلث!لكيات"

:نيتقيترزجرييرتبنمعيرطرازوجارابةر4لوأام1

ا.ساليعميانجوع---------------------------اومديكروايكبت

ةيرك
---------------------------------------------- -- . ----- : م.ع .. -

وينلتبيملبتنيتفرصتبيريبوزميتتبتُكةاي:ابتكني

ينجوتبتاقوالا اعم11وينوتوتيفةينويثع:بيج-ج-اتيباكعاعي:يرتعتتتاب

تنغاليتلاكتلياتيتا :ربيتيليريا"طفنلاعفرايلوينتيل-------------ععتري-يعي

يانايتيتير-نونتعيتزت:-.تيةيمابلاونيينانكرتلآيك

يفاعينرعياوكازيرياواويإنكبتقئيئوملكيلتبينأةليتعببست:بعيئانب

.قينرامتيانويزازتى3نيتلثأويكستةَّييتايتغاببست
روانتايوبعنتيتايونؤيةلئساتلينينا"للورّراغةكيرتكييوعًايةليت

---------------- - . يتعمتلا: ي------------------.ىراركيتروك

نعرينميلاستيرازيبياغلوقلقًايدتبعلت:سييييكري"

. - ----------------- يزاوجتناكاي:ايركلييوناغيَلوككبونّيُعقي

.قئيبلكيهنيتوبنييعتنعةذتايتيتجينيتملبةتسيِّي"

. يري":رغعيب"ةيرينيييييييييييقتةقومىرُي:س

====== -------- - "لوبتقترتلعجرموو"-----------------ّييلشت

نعنلعيينانبلنيب..نيرايلاكلكيباياونِّيمتكليالًالوادتيو"
- - - - - ------ -- ياشئارعك-

.ريلبلث

-----

وأ

83----------ةتيمكتلتق
...
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بييتلاتاقلبتزمأنفكت"ةنياعم"نيترورضَلوكنليريكهيكايجىتعي

-- . نيئورع

ربتيتيلاشنلارورتووغنوكلكاينايب1ليتقتناصرتتيدينيبناريم"

- لوزي" الوادتلوينتيلك

:و":هيسينكتقّلعرمو--------------------:يل":لوماتياثرظن...لاتيلثيإلإ"

ري--يرك::ةلومتيكرروقيوكلا

. "لازينلنيبخر"؟انتيقتا..............وبمور

.يربنمًاكوبتتبرستتاميلورفويرميوكلكاي،رم:يتيب-:يع.تبك"

-انكنإلتُيةماقابسليئزئافلكتالكعاذتعييتاقيم

ةـفييكيئ"لابتناعميتايانومنّيع:يلاوكلكي:4.كيلعتلاوعادتي"-.-

."نم ...ري------4

يابوبةيبايغفي"اتيفييرب-ةيتيؤت"

تإنم؟نيتّيرلاكًالثلرميكيف:كلاوِّيكَليكسمةبع1:يفايعرافبتكب"

تلاتقمانسانَلوبسيف

1

سيصغزلإوىراِغةلكبترتارنرذتامكلورظلكب1اينار؟يتــ1ةثابيباور""

-ىلويجات"هيمسنارتليلوسوبل

برمبونَلياتتابتكاينيككيرتابةليقينمكىرتسيترورضلس"

عنوبيبابعليل.يورمتجمثلاواغالبةناتاكلوؤانبيرحاكنلاترمرش

-لسنانعةلاريج:ريانتابتنتغنراعم"عمغارب

يييييةْيبسمتىتينوناعةزئاجلكيامنيقابلاَليبعرايمنرياجيتيب"

ت"ةماعبتلاقيتلاتاغوكييتلا"رياوعاجوزتييك...تعاضتيّلعىزيرغرعب

-- . لاقيريرك

ةكعيباحكنلوغيتيجلثأايكنميفاتيماينزيتيريةلاسر"

.ىثؤ%ريوكزترصتتملساوور-قوَزَر-.%كلكيتنواكسيرويويا:لو

ايث"هبتاعومارتايرتيىتلينريكيردنيكيريبيرناينريمسب.."

ي.---------لتماوةرول

كبلاغلايفكرت"يّنبةنتملاتابهباحىفكتىكبعليناكنابثكا"

====EاتتكIEEEEIمتجت-------

.-4.م..رييمريمي"."لليينمينييرييلامئر/----

لمازعاَلو:يعيقلخ%2%كيينظتمتنلفتعميعقومبىئراغىفيرك"كوبstوج-------

| -T H ةع"نعةليل
--انتايلكو--

==

.تيريزيديكي:ناي:كينايبايبتكينلايخببعلتك"

عانايفيتيو:نوملكنانامزنأنّيبو.رثُككينيعتيناكليت"

. قرنيكينارياقيمتتتيرغنارتكرت"؟بةركلابنييليرايتةدايز

انتيارعورنئيلك:ورع؛"؟-------------------نوميتلابيكاذتبًاينايرغلاةنياعم"

نرمهنتوقسيريتكينرضوتنك"؟نقو.لابي1:كلئاعلريبلةيتاي"

يينيبورين:يسيعةنرمكلتويانتابلياكيمكرظنيانكلولّيغ

:تاتيكريتكونيينارك":الئاعييتاقوانوتيت"تناعموبلاقةبعاقلتتومن

.لوقت.عزةعاتبينيات"؟...نكلوتنكتاكالعتمتينغي

----- -- نيترك- انتايوار:ور

زريت3يّرثمتةيضفلاةلتلا؟------------سومارترشنيتلا"..

:كتديئوي"ثانالومعنيويلاوتنرتنكليبيتانفيت":تاتالاغنتتل%

-------------------------------------------نيتئرركتينيينارإساركقإرزوُي

. :: - "انكنيرتيلكيوقابةنراعميرك

سويبانالنتيياغيستهيريينرعزيكرتغإةبونيتلالكايدلإلإ"

نوارعتيي:قر:ةرمينــت"ةرانم"نيقتينايفنورمتتتلاج

E "ةيا:تفِة-ةوعرهيةيتيوغتكرتامكاين
""""""""(1----------------:و

يناروناينيعىتأىتشويتيتروالييةنرملقتعانفقومومؤي"

" - " - نقيتيوكلكي. ي":tلاقت

قرعينييناريانيتيبلانيبةراعيملاوعرتلصتا"

ينرص..وري:يعارّنَكربمضلاوعنيتيتايقالمعلايكًيتاتكيبا"..

.تايريترمو2يماررياغملكشينيتنجللتبيجيقونشغ

يكرتمتلانليان"؟لشتىنتنيليريبتابكئانلايناعم"

- ---- ----- -- "روبكوتيوكلاكينوي"بتت":تريك

.نرمهنروبةيليبشاَّنريغ.دننكتومىراغنشبياوناكاوناكيا"

- ةك. "يريروغنمتانينامثكبيعايجكياب

نيليتسنادكَّيةتينيرييتازيبًابالولاجكلكلث!بتبي

يكمونــييال"ليتابلكلثكلعلطكتاتلل

رولعتيلقنييك؛يئادبلاوقكميتنيكى؟ة:وجايةتاتابنتاشقلاتسملا"

--------------T1-5-1لجتTTتتكاTw----------------=:
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.دالئاعلاتاعييترييتئرليرتللكتيتلالككأليتيبةمي
. - )C( ..ؤ:(ع )جي -----

ي..يس.يريرينتمصلاديبمنعناكيتلا---------
.ناقّرفلايتضُي---

.ييبناجعقتتلاميإ"برأمكتال
"رويوينيف_زوييقومدتياغ"صتلكتنعتلانا"-------------------.وا...

. -
"يروبوبةّينايرولوكةيكنتوي

.
نلي. "لوبنييبيتغةب":بعالتتةيعمريتيبسويرينيتزوجهونيلكي

لكةئبعتلثبع:تريتوبكنكميانتويبراوتغية؟ايبضاي"يليبر**-----

(كتي

:ينتيريب.يبيراكلاةبتاكينينتنوك

. مل. يبرعرتنيبةيميريضقبةيكيتبت

.لينلاوناكزيلتيقيو"؟...لكرابةبتعنزاوننوينويزنكنيلتسايقتي""

...نورين"ـينيرتعتتبعلو:قريسلانمنيئربييامينايلالومنالا

"؟ايبتنقتي

مهيينريباقي%تاعيونتلا-.تارايتلاوهاي

"يتيب":يةيبرتةيريةيبرغلاتايدت
-

ناتاتب.يتناريرو1"قزتبهينقتاجهولبجنمنويتينأةبيةركسارلامويلل

. - . " ". ستروبغززنيكقئاق

.نيبنيرامتقا"ىريوجاميتيلايتمتبتياتةع"

: " - لاكنوجوو"؟دتي "

.لويراتويومتلةتّيأ"

.نيينيرناياريلاستوب"؟ليتكيب----------
نيوييناممونْيُتنيكنإكيانؤتُك:و"

لاكذتينوفقإتثةتلاثلاوو"؟بتنول1ةرعرؤروأ"

.يبيتيرقيفيتأينيتوكةري"

لاروباينيودتلالثبيتاتّي:يِةعfانتةيتاربيابتياعيو"

1 - . "ىلويديكرتملكلانتةاقيريتنغتةتُي

1 "نعتعزنيتنىقبيقتريجوالكلاريجوب"لكانعرةريسيتسؤمتتابةأ

1 ----

1

.ةعت،-:ررجريايترونايئرو..تييتلاك
!!..ليتيّيشتيئْيتّيَّيَزُي

تتشتيتلا........نيتئم
--

--------------------=:تنلكاينلااتلاكتعا
================================================================-=--لاريو"وو"-يل-تعبرأ

-

---------------
--------------

----------------------------------------

. -
-----------------------------------------------------

|

-

--------
. - -------- . - . - --------

-----------

.

- -

--------

%.................................::::::::::::::يكتم3.1-----:11تبستكا122|لجنآ13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



.نييسليماتوبوزارتهتتاميفاعتلارياقتينلعمثنيديو"؟يتأن
-لوبلوقي.دتيحاضونكيةئيب1ليرتىلا

روتيبنوييلنكتنإكرتديةاقبلطملايباقنيبلغا...-

- ومتلاجةترشن.يلثتتسور"اعفت

"بقةيا:ًالايتريجو:يكزلصاوووةابكتيلووتاجيلإ"

.- نيب. انترئاطكيلعايايغيياقإنوراييكًالدبيترانم*"وايرلانيبنم

كيسيشبيعةّلق"ةنياعملتازاوًانلوبنيبىئريةيوونريز
نكرلالثدعبعأ5نايواقتيكايئارشةوبتعووري،يتوي.:::::::...

:إوتاتيغكناياروقغنيسوبيانتينيهكرتقرستاي."

لث نيف
--

--

-- . -------- = - --- -؟"شتا.رماس----------".ب.-يع...*..---------لا -- --------

.نيتيرونهتينبنيينعيييييييييييييييييييييي"..كمهينثينةُكَتككنيتي
. --------- ----------- ----- ----- ------- - . - "يتإويك

.. ..لكةنازمتةينيبتينمايلاوتاراودبتراتيميكلا"-ر
(ع.روبيبينريخيوسيناتاينيكلجارك

:rs-يروةيرييناعنكيمتلالاكاتيبيةيلمعتابيك"
= 1 "ةيمسايتيجضع-.موويكمم5روواكلتروا

. يتيبرعنيسوبيصعسالاتيسيركةيبدتاتاهو"24

.نيزياعلوضانالتابتتستتِّي7"

===

---------

. ==- ----
---------- --------

ةبساحم-ينثتنلونيرمتعياهنإاي"..يلةقاعكوتعملكتذغماعترن:يري.
ةنـلابكنيريتسيهتنت"ةك":ةاناتنيكينيشنعيرطنيبتاق

.. .. - سر- ي-لكشيةنكنهاك

ليتغإنكاستا:يثاوونيتيبععيلنكيمع.-:لث

اتيدامتملكنيبةعاذني-. --------

بT"اقتوميللودبثارتلااهتاعكرنيب.

.

.رمييتلايتيرغعمنوكي معن.-=ةEانل".2بتتجورتبةاويابتلزنوكوب

.ينويعاوبعوبتكرتنبقرتحيتايدو":...لريبلثًاومكهزارنئاكيااهيأ"

ًاعكةعتتكونبوينويةعوبتكنميلانمناكنيEYج=
11T"1------------"(ةاوؤي..يه(ة)1-

زينل،نيييعنملكيقتامكيربمرغتةيبيلرئاتو
-------------------------------------------- . نيترابمسيزنيلكيناركتيب

-ىَلتامزتيفلكنم"هيكيبمنميتأي

تغلنتروقتايدامثواي

-----

-- --------

عسيرلاكنيقينعكلويزيك"كلكاتًادغروضيبيأ:غريبآيف

ع.ةيعقتعرع.يقنييرتنورظلاغنافنملكينابلاقامكثاع

. ا.قيتاملكيثَيكـيجتكنابولياتعا

تانيماتينويميريكتايرتملكيةتوبتناكٌراب"؟بتنيتيلكب1

..ةيعييييييييييييييقتَّرميتيزلابثويليناملالاوك

-- --------------------------------- - يترتلويلوييقايكةكينمتيناع"عض
- نونـفلكيتلاقاسلاتتفيسويتاماتيوفيكلتوي"يعيلابلاتاواكب1

نيمينعساريرواتيللثتوسكت3لتلاةنقلخنيريملاق.يولكبي
م-ِةاعيرسريكةراقاكلبنويئًائرلانيب

ة_قنخةنرايمىتئتكرتلربميوكوغبتكين"؟بتإبيردتللايبيكو".

_اّيصيرعنورفزنارت:رّرومقرطنوكسمتيكلانواتةباتينملك

-=====تتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتت-- ----------------------------------------------

-- - ------ - ------------- . - ا.م"1: --

يع--------رعو-=--------------------ةبتربتعاتبيرمنينقتلكنايم

= " ةتامتنتعيراعم"؟ييبميمنويع-بت-سكرورضتىىتمي
. -------- -------- -------- .rt. - ماع. . . --------

ويانجغنغتتةي-ةيئيبيكويبنويلارلاكارعوتازيناجنمنيتني.-

فانئجكنكيتيتلكنمقلختلاعمرواكتترركتاملكيورلسالتنكيكنااييل

-ا--------.-لاتكلا

متتمل"نايوؤمنتباجنمومنئاخلكنعنيزصيفغإروابتتومينللككسويِّرلاةك"

ه-ةيبباعنو2ـفلكي:اريكاقلييكنيميييقاختنريمنيبِةنيتيديما

لكريتقثعيبياتلورظتنارت:تلالازمكلمالكةئيبكةيمارنريتنفا

- ------------- - ىَلويوين"تريكسيسم

ةت"عاعتنئيةكيكبناجلكمويلايكركبيتي"
---------- تاقإنومتكورزورمجكستييكريما

-1, . . - :مص-8.:ة Eامن-اعم-اض---------------

كلاحفكعنالتيلكنينـ2ـلوبزكينومير"

تتتتتتتتتتت.يبيدينميلإ:ينَّيكتنورخاسري"

عسغ

-----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"تبتتيt:ايثنيياراتايافنلانأيؤرلا.لُيةع.ريكانتايواقابنمقلخنريم"نعاملككعي"

.نيمضننيزياعاعبرمىنتللترطلنيتولاتاهوثبعتاجتكع

"rلككاخلكاي:انلاطمري.يتيوعننكياغيفارولورابنياة!انربو_:ت
-- --------------- -- - --------------------=====- _ -------- ------------ --------------------------------- -- -11---------- ر

"Tىنيكتروف,يتيليبماتباتنتييك"frنمورغاتيوكنيب1ئ
2-اعم-5امل"بع1-1-ةينوفوو-ىكتشكانلتناعريتوريبنيبليياف

انترا.33ن"ناجألاتاليكوتاتلترارغنايرr.ل

. ------------------ -------------------------------------------------- اي====== "...تيف:-

لثليالنكاغروابعتتتيكىكبل:كرورغنتنيواغإميلاورتمنتويك"

. لينويل

--------- يت- "اقامكيتلاوناميإ"؟لكريت

عبالايبلتتاجتسكابلاتغؤتقباطمنقزتلكنوركتتتتينكىتميف"

عجيكيميدياكنتريببتعيتيعبتينييقارعنييعتبي

يواقامكنتيكوبتكني:":يريترزرزيEتكويرانئرورشعيب

ةئاملاكلتتاقيةدكلساروتناكنإوووىزيتي..---
--------

ا

- --------- يتلا

رنيرسيروبتريتنرطلكنيتلانمقا"ناعم"لنيةَيمfبسبي

-- - لاقوعبطا

.يبتكسيئرنمفّيغيقينيريتيماولي،يكأت-.
1 --- ------- نييعتليرسيووركتايربيلنارواتاليووكل

- يّلويارتيبلاينثىئاهككذَّيلاقتباشتاوو "

----------------- تعتتتابُي ع4-تي"ةعيغلتتيتوااليرمتاكاياناتانقكذتيودتعيلتوو"؟يدبي".

1نع4:ييتلا.ةيعيلثنيصيلكاقيسيقتةنراعمنكلتويتيتيت

-تاريق؛-------=======--.----!.............لكايتمرحلنايك.ي"

ونيرو------

.- 1 / : "
===================-

. ======-------

يدتمثابيتئمثانيرماسليوات-

. ةث -----

. - . - . - 1 ----- . - . 71. -- . ..
. - -- - ---------------------- - -- - -1

كلتكــىك"؟ومابايتيرويوبلريبتتابةلكقي

لايماكلييراغورورملابجباون"------------

ةليرنتيكنتنبىئ"ثولراكـِّيغي
--------

ليغيلايلؤ:ينتقث1:ةباؤل"

-------------------------- ----- . - - تيعبت- "

روانكتيتاتىنستينا---------

-------

يييييييييييييييرتيوت
-يتَّييثيللا

ةتةيك.يوو,5ع.ر1:ت-

- -----------------م::ا--ري-----------.يك--.نيع-."--..."وع...--اتلا.-----.-.--------------ةيلاع17 ---------------------- -- ----------

هوتيرلص:رواتإبائتكا4نَّيريتtغتقتنلم"--ةيئايديو----ىلرلاقنأ.-1انيتشييفنيكيوررنريتلكقرغلانئابكةتا_لورل1نيعتييتلا

.1 - ةريرمترثعتلانوعيبينولاغ

ارمىكتياينىتيرانييمويلاتاتابنلابلكنالنيالنوغاتوأ"

------ - . لاتيليدتلاتتترار2ةن

.ملكاعإيسيئّرلينمةنَوسابلإبن:ورايلاككباغيئبابتبتلاةاناياي"

-- .- انتاميرتملكرايتلاتلوتي

.تييهركنتعينتينأنيريبكنيينمانيلكلوانتملايلابيانك"

-- - - ------------=== === -- عروغنيكورلايئانية تلاجيتEلاّيايل

.يميمنييتيبينوزتعيىرينيتعبكسارآكيرتامكلةك"

----------------------- " - قيتـن"بعانتان1ةتوكلا

ناعوبةتلةنيتخانــيت"؟..ىراغبعقيعتىئوتتسانلايعونكيإ"

. - .- ؟؟ّيلعودبيامكياريئراغيًاريبميبًاروا"تاّياعكدقرف

..نارينومنريابتياقةيتيتبنُتغيمكبابسلالوألائلتكايا"

:=======تتتتتتتتتتIE323TEجتتق8

كلث:ىكرل==.-وييب,....,."---------
ك-ال"ايلكِةتاياجسلتايلاغنواةكيانماقتمايبيلليلراكتانيرسورع..ي.ت

.٦----------------"-"ج=ام"ع"انع"ة:"ةfكاغاغبمتتيلوكمنلامو"ةتtEمتزعلنا_انتاينليبتياتلا"

انتلكرمتلتقةيليئةنيز:،لواو.ريييييييييري.."=---------------------

--------- . "لبينيتزي-

رليكربتيلكنييعتنعسرب-ايسوتيكتني"؟ينوي13

#وبخاجالاتيتلانملتا"كلؤي7-كببستتنانعةلاكب"

------------------ -------- -- - ---- --- ------ يا-لاتتاب.

لاًاكنتييكت:اوعباتيراغلكُيليغنيرينيتروبنيتيصنيساريترا"

ة:بتك-1:غكتعمفعئنر.لثمتتيغلاوسويزيروبييزتربعنيرييت

=:ةمتعلطاعيكيهيبئاغبتيقتلالوقمعوجينيغنويبنيبثابيمتمثانيترم:روش

هتلانأتنةلتكتيرييناروييتنيب
----- -------- ----- يعي --------------

نكتروعنورثرتىكتايل"اقيكتمالسا

اقيتنفيسالاميإ"؟يتلريالكي:ر"

ليلتعستا271ةيآ-3:3=======
------------------------------------------------------------------

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



----------- بتاورلاقكلتكيقليقلايكييياقيومنتسبلي"؟وبورينيغت

.-ي"

هبتنيضيِّيغاكيفنتتيق---------------------هواسلا"
- - -------- رم --------

- - يتينيك. لقيعينييكئانبتنمنيعونبةباينلا.لينلا

نكرجرمنكسيوكيروترييتلاتارايتبنك"؟لؤاتعا"ثكنع
-- . -- - نيترا

.1

ةكع-ةتتةقثاغتقتةعتيبيب. =-يF----------------سانوملش:لا.

كبزيةنتليذتييتاقيةيعرفنيرثؤ؛ىلومريب"؟يوزت
رونوكتولتلث:رلككيتيوالتوبلطليتلاتيوتتملكلrأمواقتاعكرتملتسا

.نغوهريركنيريوياقبنأنيبتواكذتلاهنينييوابعينتاتُكانت

ـلالث"..ىريروركى%نوكلايفنيريللكاتتامكنلايا.ايلولكتلان
انيايل--------------,r.ر------.-ال:تلاعيةك-يثو-1-ال-:...م.وا.يب

لك*اختتةنسكرونيماركيرتملكلتةداقيبيبنإديعب-ةةلتكلالاقينملكيفنيعرتقايتاتو-س:اثايدعت:اًةواليساومنئنًائريبعكلا

اهتاصوس-؟قايسلاكمئارظافوي3

ليسابواقتنكرمّلكتلاكريكوييبتىتيبًةويقابويلزارئاوويك
يلاتلالايررينيضيصيربتعي

ةنلزاغتي:قيفوي"ةيبيغ":-

--------- --- -- ----------------- تصهألاةعي.1:يلي

هوتانواقامكنيينانتمارك:سويكيتاقييكريمريف،يعيو.-

هيإللتاقتةوداتقييعزابيتعتلانمنيتعرجلضيناَنومرقتقيعييبرع.

نألوتلثبليخلكيكهتني1تةّينا."

- . ----- -- "لولتارتلكريموويكابتل

كبيكةباينبربتعيلككيلايكتملامعلاليميتابلكرنرو"
هارلوكشكناراكايغلانكسملاكسيهاغكتاياغاكيالراغكنايلاوييتلايكياتب

-يلسي

-- تيور- "اقاوم:جموو"تعا

.اقيايتايعتائمب"نيعتيىتينيينقتنيز
نتبتاقتيكستاتكدبييتt؟اقإبملارئًايتاييكلىريييعتلمينربرج

--- ------ -- تاشا. شةروفتلاوورو

مو"وينرووتتيتلاًالوملكوملاكمإىتليسيرتنكرلةَّيتَّيعامتهات------

----- - لكلوقترتاتلورظنيمتي

- ------------- "لاقإراركةكعولايأتيكووبوبيريبعةيتيركلإ
لكلايئامتاملكنوكوامارةتبييكورواق؛سنلانمنوككرملاكسوو

-ىثةَّيكاجنيتيغيلكجومكمالكنمليلوراثأ

======EاتتتتتتتتتIEEETتجت==

- ---------- .- -- . "م-ال-متي::---)ا::يج

=------------------------- .امديعيناعبتتتتتتنيب-كي n

.انتيمارك:يرواقابسنئ"لاننّيتكبتأ

. . ًاك. "لييلةتييييقو.ىتينكاميتاب
------------------------ ةيرقلامكىتاومارتلا

.يلعيطعمت.ينيتيكروجتيرظكلا:لإ"

يرييتويزيّيتَّيلابت-كولابةيليبلاو

نيتملكةيبلي".تسكبجوييس

:ينأنيعتيةئيبلانيع
. -------- -. ------------------------ ---------------------- ---------------------- قينينيبمانمن"تاجت

. "نرفسايتاهنيبنمنييني"؟بعقإمكتكبتإباجاويبيارابةاغنول .

يراقنابمورتىرجيتيراقنيغكبع:ةي-كتتابناكابلاغ

. - . يريغنورسانكسيتامإروابتتيفاعمبصنلاتتأ

ةينمرثكييتلاتايلدصاننتسابيراهكيإ-تبتكفينتتيكمت"

عزتنييتيكفورعiصانلاكُتنعكلِةُكؤينانّكغيالنأةليا-ابا
." ننواركةميريتيوبور"بعلتكناةيبلتير:غراننيجسيل!إةغةيفيلرم

ل لا
-

."بلتبريجانملامعتييبامةتوجوب-اييلثيثأ
رريبلكسوميليتنَّيمهيلكـتببكراغكناعيكنبلاىنيزلةعلةي"

- ---------- بيك. قيلثمكاميبج-لاقإبلاتتوجتيانوت

.نييريرييييييييييييييييييباقنلعينامريإيأبكتيبيكيفات"-
ين."تقْقمنتلنوماناعمإونئرلا.لكلاايناثويكناكنئلىئ3ةكألكبسماتمياع

. لككرومنايماووريلثن:بتممعكلوحالاموديعىقترركانئارظنبطلاتادايعاتيألا-اع

. لوقعو..! لثئتبتتتابتع

======تتتتتتتتتتتIEEETتيت---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



-- نقتيورلناتوطنيةيوو"؟نيةيتيفيتايكلّي:بتسياثرملوابكييعتبباجأ .

.1 1 ارويغناينيلتقينثنبتنيتوانوكتناانرواببالثثورمنوسنكيبتيب.ري .

- " " قايسيتنانياووبيبااي:كينيلاق.

اىلعاوجنكلوأاومتتيسيتيغريبويليتعامتليديتلاةيلاوةيتابنلاالإ

.1 .- ىّلوبريتوو"تيمشتنورةتيمال

.- "قييابرميزارئايونساكينيار"ة؟

ريماوىئكتسإَوليقثةلي.ريرمقاروكتاليكنابدوتغكسنلاةيبلاو
اتارات.تايعادتنانيثأىتأكروهاغ

غ-----------------.يج............ةي/تيوىناعيىتيلراك
ناترواينوناقروةياعتلانيشدتعالاقإببدكتيلاع4ايكتكتكامليلآلا

:-------:يزتي.ير
و؟ير::لراكضغنسارتروالينيلوناويد

راغرونايرونتوراكنالايلأللاق

قكنسنيىونيليزتيم

:ليرمإ.يبيياينتناكنيتاملا

كلت"ايارتنا"

.- قيقلايررازن1.

- ---------------------------------------- نايكزئاكئنئناقإمدلالورتبلا

.نيوريهس-ىث":يديةتيىرابتؤ:نتفلكناغيي؟انتتتناك"
- باتاميكيم23.تيو

.ينوييتيتيسيعوبيرينوتيبيلناورابتنْييايانانك"
.ينريمسويكوبارتتورياملوينتارتيرلاةيبتليابىرايتلكلبجإ...رُي"

-- . لايينيبلك

.يديرمنييناتيساقنيتيكريبكتيدنشتعلوئكتتةيئيب1

-ت.نييارجنوتنلكينالريبتايمكلانمانك"اكاتانةينغأ

.تسي..انعوريبكسالازرنغرواَلو:ىراغيعرن:روالتتالاحنا*بلاتايلك

.ليقعياىلإمهتاوشنَليثمترايتتيليكنزلييركينيلثغةيَبعب
.نارياتعييتميرمتلاقكلاجنوعطاقًاروتومنثُكينيبلا:واكلاج"رتيتنيينومع

. نريتبتةتبنلواكساتيراينرطلةلمكتلايتايتكتلافلي

. لك. اقابسلنوكتتايلا

3_ء3:ناتسكا11-130لايلجتت1-3-

هوةنيتيبيلوغتيتلاوعيرطكيبيللانيينوييفنكينيبيت"

نــكينا"؟زتةيتيزريبورونيروا.يوينيفنيتريبكنيبقاك

-- نا- اتاكعمكتتأيتنميلك

تمتكرالكوكازاكونيتَّيتيىريلكرىنبتينزغتاعtينزّيبايا3

. ىقيس.

-ىكئويلازامئاتكليير"؟ايبيلتنويكي:نيك"

ذكتترطخنوابعةكبتاعيونو:الئاوةـ1.بتة:لثمئارورلرالانيبلوكلا"

-------- ------------ بعلتكتيكنييلك

-rىن؟نيا::=2انلّبتتلاب
-- دابرجلنّيينيكزكرمتتيتلا

-نيفيكررقيميركسفنتينيقيتيقوتايلاتتكالا
----------

نييعتتعبطينانتك...شوت

لَّيوزاز؟....نايليوليينوغكليبواىرزيونتونوتةت-------------

-------------- ةيكلنيريفيفيتييفوجنيسايوينيع::.بع.يغينل..نم

كضيوعتازوكلاكمكارتتكسالاقتناللةيكينوغيرواينوغيرنايق-.":-

---------- تاقيإومننامثيور
------ - --------------%3P- - .1 .

.نيلريتتينستنَّيغالإو

----------

:3جيمين/ا----------------

1 : غرميقيلييكايدنيا ------------

.ي......يقلتيرارانلوةروكذلاجنيبنومتلكراب
عترطلتتتلاروانايفو:ل"ورمانوجقّيكتريناكمإب"؟نوملكتملكنكامت"

-كليتبترتيكاثيلاعملاو

ىكتيكرتقرزيمو

"؟ير:ور--

لت-بتىكنيالكياتتيتنيبتيرغنيتيرقىكويقوبنميكتت"

جتلئاباغكيئاكونيرجابتيرمشَلاعنع؟لالؤهنيبئرلالكاينزتنويسي

هزازتلالوميانلكتيرغرينيالكاينيبيل:ةعكنييبمعيغنيتيمرنا

؟كلبايةنيالكُيلنتوروالسريلr"يو

- "ذتيكلؤوكتتنيتلاميإ"يتملعتموباصنييب-
دتهتيا-اباياللاثكيودتتايرقنلاولويكلا؟س::ق"يلناىرييتجنريت"

.ي-"يبيانيلُكوروكيتلتدياوعبتتمإيواعبسبيجيتومنزي

ئرك:,"ب.-ةنسملتل:لوالالع:الوgالتر"اج؟...ويرانيلوقتريكروي:ت"

".=1-3Tة=======عتتتتتتتت]131_|لجت
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11ق_3= ::E-TRتم"IEEEETFتت

ي-يص-جغتع هموص-جيتخرم نم يا يرزم -جا يr.ن..انه rpة:زر.

ةعغيه- ة:2 ةخو يه "ريم-=ز

غجغو -ج= 2% 2وي :2ييييييييييا -وريث 231ر2ةيثا 23: ..

خوم وأ 3i-gn-ig-r#ج ٍة2.ته -2ؤي ةgيه % ورrinغيو

1 ،ت 1,3% :يع ؟رم "3يفيك"و ةي3 n: :F-=-جيك يقر :-جين -ج 1- ا

ة:ةي-رتيو ةيغي يزعيو :يتي
ؤوعي -- ريصيويوع - .ماري 2: %ؤي يك ةيقيو 0 " .

ا ةدر-موية متو 5ت :ميقم مكربت مrع .2-:ي

- . يه- م%1 -------------7/7 .

ت- :rn-يم ةيبويموي) يم خويهم تصg:صي خ ص (Enةه -يكز"و– .ل

"ةتاتقنتعا.1يك0.مك:"%50-.

==اT-EEE-11551515"تم1===

يوذ ة:341

يذ مامتها ةرويدو ر

ره=جو=r=-ةيم-ج:يهn:rnيT727-.16يلع3تجم.ي.--- ةّيتهيnfجو -ةيك

- . -------- ةي- ايعي .يم-ةز-جرصو

" ة-3 25,لة2 11gan-:ةيتهات-:يز 3م :-ج-ج-:mزم ةيصوصلجرتيد

7230= 1.2 5:هيكيريت n=7و ّي%-ج -خ- يتيص ةنورم ي .يج

غروي- fn-z#=%1ج = ة2 ي- r-ةيتيغاوجكؤفغتدر

ةزغ - - ةيأ -ت2 =زت -ج يوق د=يعيوذجي ةيأ ةوجه ةدجب

2: -ج-يت رتخا ,nةجز ة8 ةgراخ مه :ةرمع- يجيته دج ْم:ر نم

1 .310 =جز ة2 يا ٍةيمتا مجاُة ويم-ج-يجقوميج ةوعبميج-ونو

عم-يج-وي.يم/....-- 3 ةَّيم-يك ةريجم ،يريص ...ةميمير-يم-خ .. _ ةغ} : . ة#

--------- ------------ - . -0 ت :::::::: . تي"- ==12 يفاني -ج-جخك ةn%خيعصو رييو-وت
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:رنيوبرييتلانتييتلاسيرمهتمهيلاينبتيننك"

ةنيزوغيرواقيرفنيبرتوتلاوىنتلكسانلانيبتابرقامكعيرقءاغتلاة

----------" قايسلتنوكتناكضتكلابج-لاق

.لوبنثبزامتسومأيهولاثتـرازموكيتقيعتبTةوا"
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--------------- - ----------------------- لاقيسيك
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- ----- ----- عي .

يتاللانيتيبيرغاينتياناتيقملتننا"نت"

=== " يع. --- ------------- -------- .

.1==1ع=dةغتجيليبنجالاتاكبيجاجتم

- . لقنتتاراي
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-1----------------------."يللاقاذكعلاكيتوي
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كيجكيَنَثكاعلتاجتكاعلكناركتعبتيلاؤنوكسايٌرلكؤيشقاعينلو

يواميرلالكناًانييكيلقىتيكروغتلوب-
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.ذقكيوعاطخنياسواكلاليكوبيرتتلاةيلاويئرونييبرواتيارميربهينينسا

كؤ.نيبيرقتجتكبميتنَّيوعبتيالنانينتّلاؤينوٌروجومنشتةنيتم
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رعبنينييجيتعنبرييغتنعىّلكتلانّييقتيليتقتتالياي

-ىَلوتريًبايباريغتلا؟ًاتاتب

اوالكريتاويلنايعيراعمةيلاتلانـس"لثبيتلاتيبكُلوُكووتيايننكعباتي"
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-ىّنئًا:يرفتيسورعتزتنتيتلاونيرشانلا-----تالاالاوتايع

ايينملكيt"يروبايل".يزاوية2
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11-6-11-1--(CO)111لك..ةع
----------------- - . نويقئزج:نكمتيلوتنوع1
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ةانهيتيكلاروابتلتهالابًاعاريفرطنملك-ريكلصيلكًاترمنمونم:تري
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1 . الرةورةرت» ) ايرلا .-0 ت يهيغ
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-لكتايلكتمتيريت.رانك"

يرف"ليورلرواضينئاغلساىلانوي

اباكيبارتت

ةبادككيليباياونلاتريتُك"

تائف:لثل:-نارتانساؤ:يتنتنوؤو

اماينتدعبةمرالكتمعيتلاتاكتنكو

. . . . . . ليي. تك

كوي3ناتــيتيتاكويلثُبَّرإ.وي

ىلركيفىكتيناةكربنزام

.ننقتلسوجنعلسريناك

.يلويارلاقيتلانكييفتببسي"

بتعا-اجتعزوينييتاوبةعليزقا

لقيةنيز"لومتيلتبيمراسنا

ي-اباتوتةكبيليتع

لك:لتا-لوتاجببسم..اعا

كرتوةيت"بتكلكغاتياتيبري

ـلابكو:تلtكرتيس

بت:يت1ىريينيبجىلتر"
ةتروتلالغقوتعمةـيرف"كالوي

ظيفلابتو

لويرمواييلوبنيلكؤوشلرا:ل#ايتر20

انلابيكرتلايتلاةبحاصىولوميتي

لوأاكيفنتلاكناوجةتيترورشلكىئوةرو

سكنييرووايزىتلعزتواز"عتي

-.تنايشتبتكيت-طرشكنارناياسميةك"

بيكلكلذختبتكنلكتإونتلكلوتاب

بتترورضلئ1

= رينينكولوموولكيات.نو **

. ةك" ؟ايربور

نثاولبلتشنيواومكينكيو!ريوا"

ةيفئاغةّيكيتاي

ةَّينُي

.بتىتيىنيرمتيفةكربببسب

او:ويإ::::::::::::::

قت-راوةيعيوالريميريينويلمنقت1::

يريئرو-Lكئوفيّيديتيينورإ

ق-نينتيلشازtكيفكربلةتب
رايت3ةروخٍةتهريغليكواغلاورموايسا

ل"بلديمتكيتييلوضقيتايتف

رودلاةؤلنألنكل"يسيكوبلزني

عايفىتريربتةيكييفةيبع

لكثيمدتكنألهوؤللقنيةيعيانايب
-------- .----------- .

.

لارييلونع

هكيلايتانعبتك

..............sثج--:يجry.يب-...................

الوماتيانباجمكنكتيإنثاربيب"

رجإدعتليبرييتعاجزألانميناعتتلاي

ةينيتيتايلريبلُكوأىضقزتييبع

يلثئاغيريتعمرىىنانوي

ينتيربواتمووكنييتلاةنيزفلك

الويدبئنايهبهيقابتينييع

مزلكداؤفألوخدبعقوغيدليراكزت"

ريكلوقيةلوفكيقئاغ؟ةلاموبىراو

ككلمعكسا..تيزةزئtلكىوي

لكلاىئابكوخيلَويةيلات..تعرز

يفرعىتنونئيFتوبناعم،نيرع

."بنتراب

===TتجتILTEETتتكE11_ة

.ينيايري

يتايفوانإ-

ةَّيلا

لاتلاكشلاتناكناّلكلـمشلاتمت

نيبنيينيبيجينيذنيمكتاخرداقاي

:يبعتتتنك:يلكةتك

.اماعقإريياذتعتلاشتاباةماتكتلاك

.يعتقزأتملايليكناياتايميزاتلا

. - سيليرواذتعياتييكلةيبوسيإ:لي

.وغنلراصواتعتنوتويةيعيبلانعلارلا::

.رfrةنيرقنييتيولكلارالالغةرا

-ع--

=" -------

.

سلو---------" لا

يبيتغتتوةتباثو
عضييلةلاقاوةيتيو.قتيا

تختي:ةبتكنيثالثلايليتولان

. يا

1 1 - 1- 12-------

-------- ---------------ت

:يغلي

بعيقابلالكنا

.رب"ات:1صقيتابنتومتاتيز

رباي:لايرلاةّيتنيرميربيبايغبيتاي

نيتررإلتتلوواروابقاعتةغكلثًاراب

لتايبلايلعنمنوررميام؟ك

.اليغنايجلكةلوضرتلاوعيبت.لكناوتلاك

.لكناببياببيباّيلالتئاليربإ-جي

كنز:لثلكبعليسنيبًارييذلا

."نيئاملكلوزغيكلانرثومنيبةتواوال

. رماياِة"ايانربقتوسو:ىتايباتك"زياك

سايكلتةيلكهاييلابكتلاببلا

نُكباتوريب,وقسييزونوتُي

اومناكنمةرتأنتمضرتكنكراغلكلو:4

يعيبتاينيقئاعىكيب1يئاي"

ستولكرييئنماننيا..رجاتلا

.رجاويلواكيرمن"-سًلالتاعالانت

------ لابتنَّيبتى:"ةقيليك

ديبعناجنعظعاومنورابتبره"
نورغاغاتلاو2تتوشكةيأليايلاب3

ني:ةتكنقتيزاويلوألايفايلآايو

لثلكنيريوعيفرطيف:لشكككهذهك

.يدباوجتقرتمكةَّيننيت

بتنأيلإيض"

تمكةيز:"بتامهؤاكغنوووتوويلإ"

يينقتنمةيمويلابًالّبليزن

.سنوتهيكسانايكيلالوفوياواق

.يقوعقةيلالا
-------- ةيزعتلانيبلنكترنَّيك

. " ينايايرولاتاروعيأ

- ------------------ ...............rstr::::::rيج:

نقتتيكبذتعَلاعيوورثلانستيروارثلاتمص--------

لثينومكىنيرعىلاوأو.تةتتنأنيلشرملا

نيبليغيوولكنييزروارشلاتمسقتبرثالا

روقاييايفنلايفةنعلةمتاالوكاك2

ووياعدكةيبيلتناكلبلوكيلت1

لكشىتقرلاينعينييومغيفيئرملا

ستتركليياكلتاكبيلامعننكراش

رمةتكلاهويتؤتنكرلتكتبرشراوازملايكيلا

نايمصعمتامكليكوورنوأرجغيشخنم

ماوعاةيرايل%-تّيعنتكمكتاخروا

بابلثبقزُرثيغايييييإكتلئاعلايف

ىفقيرفلكيمروأنوؤرزلماّيإنل

لوا.يبزليلامودىراغلكلوؤيناكيتلاو

--
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يب..............-:يج-...............-:يميج

منا"؟بتامنولىأ::كناتل%!لت-----

يزنتليتمازتيتلاوتوزئًاغينك

سايلوبتخاب

؟"نلعيكيع"

."؟نانبلىئزتروا"

كاهؤربتلانممازتروبيرف"نا"

ات-----

.يتكتينباوجكيري"؟ليئزت"

لاقإراتتمنيزوورواتارييذتيمتنك

ةلشيرخ*

ىرميت"؟يلعلشريخليميؤت؛رمقت"

لاكذتكومجاكيزعتترجمتبلاطهتعام

ناتاملكيفامكةلي!يروتسإ"

لكمازتلالكتكبتيتلئاعف

ارلالبس-يسةلتنا ىيلوالكلاناكو

توبوتارقرتينل":تارلا:"عبنيئزت

را:نيروينيكنكيبمنيايقتيتاواي

ماوعنيبنمروابتنابكريكذتاع

رمكثو:متاثاعكقتعواغمروالكب

؟"ل:تلاجوعروتيةياك

يئيبلاطنارمعوو"تبتلويتتيكيب!رمع"

لابنع

-كلايجأتمئسيز"!...تيت"

مرا":تلازمرولاياي:شلييرأامو"

يلبجابناتـلونـبسمتابنع

-.-لكتنك

هتياعرلئزةكلاملابتلياعيننا"

"-2تاي1ل:!ثلالك

قيلكيوقتلكرمتتاقيقعتيب"

.ع

----

يلايعةيركتكلثليثيابت

يبعرفلكنإىتتياكلاوتتزَّيرُيَو

لكنا":--:يلويجوTلكمrكةتيملان3ةتلاب

ووررواةتايئاورقتليروزاكوألييروب

ثوّبنثتنيييكةئيبيماكيكنانريب

ينئوجتيولثأيرثلتيتيلًاياةيك

نريسوللتيّنياجترشأنأةبعللاب

.رمالايقا

مراعتيونئيبلاغيناوزنف:ني"

ةّيليو .-مهتارواهرييغتنكيز---

نعئرورغيريلاعمروالا؟ب::هِّيببسبكلا

--

ريانيلالخ"نإؤرليملثلا

لري"توريبغيويلني.يراوركلا

يليتن:تا"؟بت

ىتنلشتيبعاي؟ومنتيارو."

تضتمرش:تلازنكنوربكيلووزويكنكلوت

مكتإىريولولاوريريروأتيملث

يزللورانيعابرواَلويتنَّيئيبلاب

لابكومةظلكنيبماعلكيفنيين

ىنايمركنا-------------تاكبايغوتبكنع--------

نابتلايلَعينلانكلتايتفرنا

تمتنا"بتعيممكتيلصلكلإوركك

-انكنالمشزئاوًامامت

؟قتوبيبميلروا"

لاب2كوبتلاركتملاانترايز"

الويرلايرهو"لوم"

3====33 جتr=Tتت == % ------

لومايياكيكلاشروابعايكرت

.لوىوت"ينيتابنلاتيبيتني"

- بّيغُيكرتترمكسا_ىَلوبقّثغ

لعةكنترواةيلاتتمىريهوبالاتق

: - ناتعةنوميينيترإلك

ىتابحاصنانريرولاعيلمنايرع"

نيوةلاكتبوونيلثتممكتريتنرط

نكيتييكرورنيابتابوراككلوفكلانيب

. " ةتيلوبةرياعي.اًيكي"باش2ناالا

. -

--

ا

انتتبروتالاعت

. 4 ---------------------

ة1.بعيايكفلكيولعاريبلاًاريبرتم --

----- .

.سيرييت:ميلكاريابليلّواكلابةع --------

هيلعنكلةلماعتارواكلباجًيميكّنإ

.نيمتإلكنانريرفةينقتتـيز"ليو

نتلشلوغتتيكورايراكازثيك

.لا.............يمزلي:اعنيَلوُرتيتايقئَو

َّيتةازلكمزتلنوديزتتيتلك
--------

. لوابت-

مرابعلكبينثلانرورغمبيتاتلكماعلا

يدلكتيألابكغضلاروايومن

تعسلكلاونيلاميالاضكانبرلواايرث"

لكرثكأراتبّينكريقتالكنمينيماتميولع

لازتامَّيإىوؤتوالتنمةرمقكي

. مييئلييروألَّولتيونيديزتةئيهل

. -

ايكلتيفيديوركأميؤك

...كّبتتيتلا3

: -

لrةّيتكبحاصلكوأومتجولاكابلادبع

لاكوتملكتحاضوذنمي"لثأبع

ايكقاضايتتامولعم

.كلاونثاوبيتاتنولوميتكبةيوعاري"

نإو-سيتابكيكرتايرظنلكلَعىتلي

بياتيفيلكتجىكلليبايكا

نثارانوةنياجنيتنجللاَّنريسي

ويغفيكيت-لربلايئراغتميإتّنبت

ني:يتآتايركنمبعقرازكنزىز

ةيلياروأاباكرلث:لوغضنـيزتمتامك

يتلاكلتعقتكنوبوروالؤوزرنكلو

. لكتتخيووؤت

نيبياهنيلكاموميامنوممري"

.تنعبتـلثبلاةنايات!ثبتفاصتي:اكرام

روانكتلكنيتيلآاكينومعمَلوكرام

ملشُكيكنوزاوركلوكلزنيله

ثياننيبميرغكشاشيرلوتمتيو

والاحاهنايبلالوئفمع:ةيساروابيّنإ

ءاغناكيلركانليمةبتعىلإيغ

يزوتبتكملويتروابتكويذنموي"يمشلا

ىولوموتامككيبرواابكالثلاءاغنا"ىنع

ايكيتكتتبحاص

--------------------- يج-يج-يج- ...............

نتيامب%نثُيوسيكلوكليرمارا-----

اوبلخأوسيرمريؤومروثعتبيرزى7

لكلكشُّيغيةكرغُيلكنانممراروا

.يتيي
ىتشبيرتوي"؟ومبًوارظنلثختب"

لايعيذتومتاركنـمنازتايركةاي

ضرتراماريبت1الوملثختبلثلإ"
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نكتملاعوتيدصتلانممتيتع".

."تاعاللث

بتنكلوتىانناينثتاياسيرت"

.هيا"بتتايباتكلوانتياليكنا

.يوبرلزيازبةتومةيرتنواعتنا

:ناوجوأايالت"؟نكرلوييليتعلاؤ"

نأةيلارواوجفشكلوقاكتزجيتبي

تيييكللكارومكريوويرازيت

لكلالكنالكياعزتنيليانممتي

.ءاملعي-يدركيمتيبلكناييىارو

ويزرتعيكسايتيانيعكيمولشاتروع

لكبتاركينوقةتيرواايورلغرق

تتاب-يك.
---------

باوجلوعتوخ"قإبيكناديملكتملا

تابرل

ةقإ-----------ةكامووونوجرواوكلثبي:يبيب"

نيلايليعزلكلومكللشتين

رميرلانيزتورابًايكساكعيلاطيغ"؟ك

ايإةيكيفاكنكتنلربيلرواهنع

.يرييت
تي"ةلا،نيكابتيايلكتِةايتلالكايهو

يرقنيرييوكيزنغيربتلسيليم

ينانيوريناك"يسدرلنورغ:يريك

بستيتى؟زتايولغييونئي1نكلكسا

------ يتيم- الولاوًايو"

نوتوميوبعتويراروايتيلكناعت"

!..ييبتلزيكنيرازةيساروابعلنكي

سيئيتةنوتشكىرازتينأةيماس

لثلكنيبنميتاكنانيأنمو

مبيل:-اثغنالورل
ريودتهيتيَّيإاييريي:اصروااي"

يكتقرطلكمجنك.

فّيلتتتبإكمكيلاويزنم"

ويترواناصترظنتوونانكونييلثن"

كيارو،ريوهينيينوتنيلك

لffيتورنوكتيك

لورتبلا::!...........1

نوتلكلوموصلكتلريرييتاتعم

ًالوأعباتكلارواوريابتتيانكع

ريسي:يزقتيوليكولثمتعمكتوم

يتلاوًاكنانريإوناككلسابرلوتيرف

تيكيبتجيكلتأناغيريثيستعك

توكتنلاريردتولاتنيترواتتتاو

مكيكعمسامتلايلياتويزرئًاروأ"

اينتنلاغي"؟...ةليتايئاورلا

هتابيلمتمةيؤت"

اقإبسيئكتالذـئيببايوولوب"

إةكناخي"بيلكريبتتانتلس
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ةيلامكيرمعروانيةكلالك"

".ثلاءاغناكلبانيمراو

ـيـبلكمل"!شاءاخنلا"
- -----------

:::::::::::::............

فقتنثكتينيتويترواناصويرف

ماغميروايقئاوعَنيثلكنايكيلوثاك

ي1لثمتيكعابيكشكيوتيتَببي
تاتريقوقأونيتئًابيةايولوك

.ةينيغلشليئيننايقابعم
اتيلاييكيبعنامع

==

ري--تسي-

بسحلزيريكماقويوuتلاويكلكيعارواو

t ةعيلايورويعنىت:نريبنيبتالومع

ربنيرتابنيعغناوكيرف".كلايعو

تايلاكذتيوقرطلكنعروايللامع

.1 ّللامجار- وبرلكاوميا

لكنكلوني1يف"ونيرانايك"
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لاستونألةيلا:لبتلثكألرمبلظم
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"؟.............
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.يتييتابختنكلبناياَّيعتيريإشاي
. -: ةكلالثميشتنتفةيكل%نماتإنيرامتمتال.اعُتوعتبيرنم

ِّيٍةَّيكيهنيأنييعتغمعاعيفوتكاتمنكرشيلكنانريوينكونروانا

تتتتتتتتتتتتتتBEzzz=تق-لاتاناجايوثللوكنيلارنج2.4رثلكةوبه

تُككباتممتنكماعتيو.شلاتمعنيبقئيلمتلوانت:نياو

لتَّيرّروانيتناغريلِإْرافكعكلّزوإتيرمالثمملاعكتييب

يق---------------========رمكيرفياكذتعبتريتارَينلو

------------------- يلي: يتَّيعبتغانيع-لزيىكيتنرلاونيماع

اقإيعديتلاتمصواتينمو.

يديىَلوتإىريستيرن:قيي"

"كومنت:Tلr-بتكتتتير3لإمولي
.

:=

ليتعبناجنرموو"تبتكةينيز"ي-----لثنقتقِيةنيع1يتنلوبمكنييزت"؟تي

.ىرتلازتالسازاوةنومنريكيلزَّيرمايانـمنالك

"؟ينويكوبيريتويرايلإ"ةيبيللاتفلكسايزووجوبككلت"

.نيناملكناريإوةبتر3ى4تب"ةكوفلكناينابعتلكاعتناتعا

.الايرلاتيمليلاووروابتلاوةكاتلمرا"يكموكلتايلكناتلابتك

.ةيرغتوو_تناكو.ل1ًاببسمتنئوTوريت-اباتكرييغتةـ

.ا.يبٍةيركتّيايللاونامكلاىري"؟لابواتنشناورترتلا"

ة=======اتسكT3EALIجتآ------

ِة

نكلؤوبنلوليشاريزيميتنيرت7ر4:رلكي

يتلا

dlisldmhi@gmcil.com " نيئكتري
::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

   

  

 



.ةيئُييعللكنكنكككو

aanchal.com.pk

يهايكوهعئاشهرامشهزت

ا

تابيتعزننيناعييت

لوةليلتيدايقلاقتناعنقت

عايهناتالارنمثجينوطقتلينيرقت

عتمتتامكتوميرتقّيزتورتتناس

.يبيرواميترزارملاتروالكةتفلب1ةنت
---------

.يع

إء.iم:-..------------

لثبنتنfقبئزألالوألانألخوعن%

ةيلاغتربلا
1 عي

وميتيراننّوزلزثعمتتنتنيف

35820T1HP نزيبلاعزنيشدتيميلكيهوا

بيبلكةنمآرييلتورضلكنولاوم

لباقإنومليغييةينيوكنيا --

لثميليماكواقزةتب:نيلرزوويتن

نليغاياتلاومالايفلكيناريإيبيل

.انتتاكنيتنلاين"

. ج-ir-ةثج ............. . -

نيتاكنتتيل:لشتيتنيب

ي:تباجةسيتاينينصتمتكت

رميزومادقتيضعبيف

-------------- لكنعنيك.يارت Tr: يتات

رإبىناجموزتوبيوبتعموراربارورتمزعكنالا

.يويانملبتتعليريماريكُلاربعنع

.شئاورهقتوببيلبيرغىثؤبقملا.ويإلا

بتلتارايخلانا

..............:::::::::::جيج.................

كسانملانتيتلاو.يزروانتةيعمت1جوو

ُةوقرتلكنالاقيرالصايتبعكمعيب

اراركتلايلاايوقاضنرثوازتنأ

لينفلكقرتعةنمنوتووكسايب

لثةيوبرلاَّيمودلانتيلريكعيرتوت.

يكوستلانملوتوونرااتاتيعنكر.

لثالثعتمتت."ةتايتيةرمووتسيوقئتارسايلا.

تيوملغأولنيملوتتولضانتيكيب

ة=======باتتكا15EE-1تيت--------
--------------

. -

-=- --

Eتاينتن:ر"

:نروقوكي
. - نلاةت

|

انتايكرت

ِةُييتزعنوينس
------------------ 1 --------

.انتتـيوورثلونتتو

.رغورواتاغتتزكتميلعرزيرفىكو

..يزنليقيوايليوالقتيراركنيزاربلا

لاتاتت--ورا

رباومع:كناتسنايزلكمرإ"!..ين"

لا::::::يرب

اذُتمويتنغ

بيرتنكلمانعيز"يريلاجنك"

"بتيراينتناومتتستيكتلوعتيب

لاري.رت*--------

.لكوارلك

==--------------------------

.َّيَع
اريع!يرا

ِةَّيوي

ةايثغر ا1ال-1
. - -------------- .

نيزنغيروأ------
----- ==----------

=====

-------------

ةع
ةرمتتخت

.

نزرييغتلاوناينكينيتغيونمىتلا

.يزين.لوؤيويكّلكيثايتلاريانيارجو

لكناروايرثؤتوويتيتيتنكريتني

يدتعريتزئاروتابلارواذتعتلاجانتكلاو

يلعيفانييلوايلعكونبلاملكتتةتي

.نايسياجلينولاتالوكينتلاجي
.يركتالت"ؤيمانك"":موهراوونرت

عإناقوودلوغيكلساليعتلكشام

اتمتليسالكاقنمرلشفتاك:ةبتع

.قئَنناجلكنوخمكيتاتلك

ارونتياوتكنلواياكنتسانع

ةّرغ:نانير-

رولساةتبانتقايفلكات::ووانتقاولك

لر1هوهتايتنوكنورعيكر5"-

ةلتاهوباتلالامعاريدتثياوكنلاشتاثتيم

روينييرورضنيكراتنكيلازلشتيطخناينا

ىتيلكوين.يلكنـلئرييثوغ

بناجتاثدترإوكيزنـموعلملعتملاو

رواورمعء:نشلاتمع؟؟؟يديلروبيتيلك

تارييزروأبرشييلعنكيتلكي

مراعالقييايفةلناوعدييضنكي

.نوتراريلومكيزتيوقتةياكن

متيوكايتكتفاتكلامكسيرك

سرعوكلتبيجكتومنايبيلإ

. - . نيقترليرتلاكتلَزيغ

زيسوهنممرا"؟..يزىئا"

يقريةيرتبريرقت:ةيك

.عبتتيتكينعالايبيع"لث

1نم:ُتيويرفيومنشي"

نيترمالوع:زتيولتًارزنيكو-------------و2ةتُك،اهب

؟س3ىرورنويي11يفايبايغنواكول"و

ةتلانيبةليلاي:وملثغتويبلا

اكنيرازيت-.::انبتعيبمغ3َّيثبعرواب

تتنلنُيناكنملورواباتتكابظا

لrلزعلقروملوؤونيزئاغوعيخبتلا2انت

تينُين1اينرلنؤرمثكنارئاغةيلانع

مكُينأتينرابتيلآوتآلاكتب
ليك.توروكشايخرتةّيج

انك

تعي

بسؤريتمان"ةشيب"
--

- ====

رميتلاكمرا!ميرةتيكماوايلا
----

- ----------

-----------

-

تمي.يزنبنواعتلكبمثاولاةَّي:نتولكيرف

تمملزاو1نابمناىلارلنيوت
--

-------

=======تتتتتتتتتتتتتIEE3:"تجتت------------ ا

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



-كروإلامكوتكوك.ميتيك

نُيَنيئراز1ؤملكايمتببتعيبىري"

نعكلانيرف"ننقراغرواقي

سيئرلاارغووتاباكتلّثغتنوبتيكروكر

دباكُي

قاضيوككيتك-ةوجمليتني"

كابتعتَلوكتعتيتلاريتكتنيأ
-------- لييرباغ" ؟نويلوزنروا

قئبى؟قزتنيتعومثعّييزومت

"H..ىث"يرابروا

"Tنكواغمتامتيريمومعلثختبةتؤتاي

كلابعلتنارغتـيرف**إ....................%توجلظ

ق"قئارغويكاجسيسومكينتيولي"

يلكرابتىلوميناتيعريشي!نوبك

توثغمكيفلي::::ةرت

لكنعيرواوايؤيةم-اتايطعينُب.كتبي

"كنبتاميلعتخييكتوروقرازT-كبلرغوروانزو
"Tاباياعدلكلادتعتلوزـمرا"نع

%كتةعنانيرق":يربعيياروم

الكلوقينايلابركناتيرولابكلك

لكلقاعوروالوغناكلكوازت1-يواربللثاضرلاك

نوجنولطعتنزوافيكلكنييوازةعينيَنوك

يفاعمك..لكيابتتمياعوجتىقري

تكريمتالكتاسابتلكوروالكتماق

ةلايجأتبيكريرئايتاؤموتسويرينقت

ِةتّلكتنيكابتقاضرمقريةيل

rتينيرر"

َّيتو

لإورلااعبازتريوبلوووووfإالإ"

لاعلامنلوملكياقكيزإقلقيعي
--------

--------------

اواغاكاتيب-نييسي"شمنأريغ.
-1 اينشنعيتراجتكقيلمايق":و".ايلا

::rىواغلكمرملككناتعتـ1لابيعنامي

بعقئامك

كئللاومزرالكقتةتايررمبختنأ"

ويغنالث-ةبعلأتيو.-.يتةبتريقع

ةشالبتعول:يلوي

- -

يلاعتشا
لتTتقوىقت""ل

تارشورتاضايروةيسيرتع

راوثلتهيج-ةتيتكّنكعبإلك

اةيلاعينتزفرلؤرجيلمعقئيبنورخرتامع

ليوت"لكنمازتتةييسنوواقنايرياتنلا

قّثغكيزبعجاج:بتكنويناتيك

تاميّيرثختبلاورمىتىتنيب

.ثلايونيةلايغوغكرامقت"ناتزلكنا

لاقمتررقينبيا

ثوعنتنلةلاعايؤلسابيةزت!اي"

دعومب:ويديكبتيويتشيعيوراييف
لكلكواغرواانكرازةيتراع--------قّثخرون"

. ىنتر1ورشهبتنيقث

نكتكلانممتنا"وفلكيمشيازةمي"

كبياطتتريغ

تتيكليللاةيتت

-------------------- . ثو.1 .

:Taت-- E

.نتايلاٍةنلكَلاغيروانامعوولإ"تابقعببلاطيرت

. - . ةئينثتسيلكبتيفالتيّيبهسيتناكتاعتي -
. " ينبةعوبتيورلاكيرمنـمرالتلاجلّيكابتعكيتن

تتيتلانتيليدنلوورازيقيرفةكليولكييتلارظتنكبلالانجانُي

. - ايلكةري:تاكمووري------ًاقيفلتًةفاتك

.نميرق"؟وجسترلوبكتوةا"لانينالبّإيناكلاغينأعالك

.- ------اموتاميلعتنكرلاةبيلكزّيكستلوأاغتلقغنيريتيكيز:زخ

-"---------لي2-يبتنرتناعون1يتيشتهيأ:هكنورداقإبدتل
النكمتيىرينوفلموك.بيع--------الا:ير-لومل"وتناغيلإكا

. ( :: عيرمطنيب.يئيغنبنيرمتتغمرا"؟مرلاوءايك!!............متا"ـلإًالازيك.

.ةيتينرقينريكيفلوكلومتريدتيات

-2 ."خاي...كنعةرابعتوي
عييئيةيتيز:ي"،-يتي

يفينغي.لنومتعتاكزيلإ-----------------:نيزيمك
ك---------1------

يو"؟بلاوايرزننأ

"؟يلوماي"
---------- -- .-------

----- - ----

--------

.ايعوبت_ارك"يهكقاشمنعينزف"امكلاغةلي
--------

قيَرُيلوو"؟ي...بلطم"-لابكو1

يناعن"نومّلاريترئبلطم"عباتزينتنلع1
.انتيبيتتتمويرئاَزوَّيراوويزو1لكمرا"تبتعلتئاتيِة"ب-

.ىنتزعتلنيعرثمراكدبتاذسلا.ابيرغنكْيمالاغةَّيُكةك-

.نتراغلكمهييتريبيمايأيأ":ةلئاقةيراجتلا:ّيأ

..نييقعييايئاَلوي؟نَّيبنتبوتويانبةيلآت"-
..يتزتقيقئجقرتىريتTقشغنكتووت"نعيبير.نَّيعيو"ري:ينا

يكلثختتنرطربولمراللش-تعقئا--------------التينغكرتيإهباع

ةيركَزَّيكرت:::::::::::""ةقاربتبييكمتا"وعفلمنئت

.اكينيفككناناوآتاّينق:ك=-"3يب,::ةركلكنمنا
.ىئراغلكمرارواكرابةتمتةيل"و.لي؟وملقتة:تت--------

.يإةعنقيلزتعا:اوايز"!لكايك"

. جت-ul8-3تتتتتتتتتتتتتتتكا1353===

ر كل

ام::ليىتميسيك1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. -

يانم

-شن"

لكاي."ريانييف%"---

.يئانغينايخلالامعايف

. اعزاكتبائِّيغتع2!رالا

يونتيت"رداقكييشكترتًاضف

يكشوترقتولكأتلوماكنارينلا2

.لاتانعنيبةنسلاياشلا؟انتاثعنعةئملا

نويركاتاراتنيتنيشك:يايياكاغوارم

ماغهرامتليعاعنيبنايرلاو!ونتم

يمزنم...ّيغترنيكاي

عماجوموصونيبوركميفالريالاقامك

.شيفلكيلاجو.ر3-ب3تلاع

.ينوي7قرقيأيفيزتدتري

رعكتبثينيعربواغوارميلك

.سماسيرايسيكعيمجلا"

-لوبيباتك

--------------تايعيلكسولجوًاقسافلاكواغرو
.مو,4ليع.نيّيبيئزجوواقيوريامفشكي

رتمويلاتتابرييغًالشلومتككنلايكييك

.يت-ّنمتنكنانيبوينيك
.روق"ةيعاعتييعوبكسيناىوواغ

1751"1-ا---------Tعيعوللوه .ليتلوبةباينلاتتأ

اسم"ة؟ًاسبةبلاةكيو

لكةت4وفرطلئاسرلسكعواغوارم

ستيتقرمرواقرعذلاضنإلكهاشلا--------

-يتَّي-:يلي
.يتيتيتيت1
لكسمرييكساقيكايإةماجيروالكيف

روخل-هيةرملكنانيبو

روقئبةتسيقيسكرام-ايك1نغ

رن:سامحسيلةيفييكلكياغرمترم

.عينملوألانيلانأًايبدل

رواتيافاتعارماقتاكلتامتامكتيك

ايلاشتلاةيلا
ر-.------,-

لكشوانتيؤرسونقرماصتلكرلجباوج
( جلاكيكًيكيوةكلابنمكخرؤفن

.E-E:اتسك1.160lلجنلا1-3=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نيتلكنالاقنيقنيبتيو
بيللكسلr"اروالكلاوريمعرونونكل

لكتيتانغلاقبجورخياةّيساينلاةيقب

تكئادعازتعليوكو.تينأنيب

":هاشكيملكتتوستنث:"

بـنـلوبفكلريعاوممكىرابج"

. يتح- اعتتالتلاتتمتي

ليتيكناسكيرين"؟..سووهيني"

.- ايةملاكوتوبوتينوم.ك

لوأل"لومstrtنعينثاتخ:قيةلي...انثغعم

هّييًاتفرتنك"تبتكوججنوينم

tلوو"rكيترزيريتهكبريوةثايلانrسي

ةتإوكتعالك":...رواتاجابوييزيت

كلارواناوزوجعروموالجنلوبقةتومع

نربنازتإللكريموييري

ةقوشتيوًاضقنلوبسيو

متةكياتلاكستيجتترم-2:يخير:ي-----

هباعلأىلإبيكنرووناريإيقيرغ:رك

.- - ىَلرْييماغ

ات"t-بتتيلايلتتتخfنا،ق,ايع"

دارييتاوللاتايتيفلكيجنيلضانتوجتيرك

لتالكلاقإةيل#ةيىَليغري

وّنسيلكبيويساذكسلوبةرملك

تتناكلوميرييرو::يك

ةكوةنايينبTلكهاغبتتإايل"

كَّيب.يكرمعككنلالثتيكبيكوو"؟ي

-نئبتابوتارثع
م---

"Tلإ----------------------ن...
ةكوةتكتيتلامكجوو:

كتريتيثتت-ِةَّينُيىُتلجرونع

اكيرمرىنتقوسييتلارييغتنع

------------

--

. "

ماتلكسؤمتتتاينرلكنيوويلك

سوعنووالويغنغرو.سوغار

اضقواغوارملا::عاستاكبيطروالش4روخ

ككرمكنكنزتريرواتعرمتيتلا

لقيويكللبوررترب

تككيريانابصيوكرلنانيبو

..نا

ثلاةةثُيينانفةيووةيليكةئنيب

ةّي-وولكبايلاتT-ييقترنتوزنؤكلا

ل

يريت

.اشئايلا

رالث

اكناتلثاكايبيلناكناورميلقوبضرف

هوركريغوةملانلا...............كوورمللش

لكاقتييايلاناىلالاتقتنوينمي

يفلواًالابجبتيتوبيقيوتو

تيالأنلبورغتنغيكقي:تيقورمع

ةتإبابنمناربتعتناريايا

----- . ىنيورل

ةثكانكنلبتبتنيتراعكيزيإنارم

".بتنقتت :يتننتنلا--------------لا

هيلترإسما"كتباغوارمنيبلكسما

لكناقتإلكرمووربمتبنعنوبألتاباش"

يواعلكنمايلويوبتيلامجوِةالوةع...لا

توووبلنكري"ىتريرتناكيتلاروا

-F -EتجتITTFTتقتEEEETEة

كتانانثاظييمي.نيعاي

--

--

.-

-

نيثا

رويويغيكمتلا.ميلينيّيليروارينبسيمك1ريتاملكلوتنكزونمواغوارم

1 . كيلإيتاكةثراكبةلقينراك..سيئرلا

. يعانالاقايماتولوقتشترتيناكلكلاوي!لكهاغتربتعاضت.يتوليكراملقواغ
"

.رانيلاامارنامكتو2تكرتاملكنعرتنلكروخلا:ماغاغييقارصبتمعنصيتلا

. " ياةعوميروييزيارياهيروايوكيبةبتلتكيبيفلشفانتنعانتلكوك

. " يتنثأ.
كتيبيارلياربهويليكيوكويروقرتبيتاي::يبيبيد

.لب-ريو2نعتيب1كيريزنلاونوبكراونيةبلاغةصيلكلا"لوب

ايبآكتهتباجةيبيتنلاب%1انلايوايعةّيلئاعكانتاووروىنيترامماعلك

...تعيغكلبمويلارنزيبكيريناك-ةتبناج

.يربلاليزنتبنييتيؤي1طلكيديزقعكشكنتقتنانع
يف-.ل1-1-كتلاقي

.ةكلاملااتلوورملك.يوغياتاهنايك

كنكراوينشيرلاكتيي:_---نّيتاع

ك.انكةعيةوزتيتيوكةثلايمانتكشلايلعتريب1كواغ"

.يكنتيةينّيع-تييوعوتبيرسيهتيلك

rيه..ي-7ًاكسابلب

::--------س:**
ةيكرتاتليماكنتةيزك

يليرملششتييلوبكلو

ثؤمازتيتنثتنوووككشنكري".-

قوتعإّنكيياريريبجييقكرثأ

تبرتنلاكيويزرواتعمنكرغثذتزئاوع

ليربإرلشاشاناامعارامناكملكاريغ

بينكيتاملكى:يلَلاجتانيبقابس

كيفتلمتوىؤيُتىزكرمبنييك

رماىقكتريىفنابايلايتاي
م3امثوكنfزنكريإوقرلارغرولوريك

. يئايلومتةيلاديكتنيوبرواقابسبني

لوملازتالننقينكيقروكرتلالاقونيتيتيبمةنرلورينيت

:ملكتياعتلاو:يعييتلجؤ:َليكقوووَععشلاكرإلكىيىكارواتلز

====rعتسكHDT32_Iجتت--==

---------1 --

نيدكييا

علاتتبثغيعتامقئينهاخورم

مايالاناةنيفيبي#لالودكنالامكو

.نيترتويكريخبلثأىراغمروابنيك

.ناكربروالييتوملكلراغيكتبي

. نا.رمالا. ورواراماكتيتجو:قلغت

. تيت.- "ريكروابتكلوجريكرتلايلاك

tإنثيةعيرطىرييتلاياغنانثانريب

،ل":تلانلبسريابعلتلتبيناناي

يلازعنومَلييكتتيلشباوجبعلتاج

. " : بتكةيوياسووبيللكتيبوكر

عيبيفشكربثغربلكيانككؤتتايوك

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 



يتي 1-====

2-2-2 :...و "rn5; 25----------2Eةَّييرر ٍةيير

343:0= Fn عفعج راذكومرييج

---------------------ةأ اجوفير"0 ور-زخوخ ةيده

:ةزغ" نم يا 1: ===ح 2 ٍة% 3 ةعمدخ :

- - ّيي ة6 - f22ج=

-ةia-غياع ةينيمية:تي

ةيتُي ةرزت

.31---------------."i.تالاجر لويوزت

ة691- " ةيؤر -جلا ةيكي30

frn1-12ؤكلويم .ةتيم 35 % %و -- .رت

22-32 -زيو 2 يت 3-% يr=ٍةيح

هماه" الا ------ ةينكرلا 12و مت عو,-خا

يفو 3 FFا 11 ةيمرم ------------------------ ةيج-ج

ةأ يتيريه ريئم

ة1- xيو

15 .اموي ،جور-يماغيو-وو تي

n Cz: ةتح 30 =رhرم ةيأ

====جعج ين- -ج rnةسم..ايل ..%ك

- ةّي70وي) ويزي رص-ج

----------

. - يي :يا ةدج وه جمو

ايع يوازي -=ج تارتل ةيموي :

:رتيوت 0ي" %iة ه-ج 3-ر1 ةوي ر)

1982 ةiج ةيحي :يم ةص-جيم

ةع-%27 52: 3- ،ٍةيرح .يل

الا ،ةمي) ة:يمويو- وا z Arماي ريغ7%------- - مل

rn: -ع ts-ي. 1 :يرم Or-3وجر ةعو

2:0-73 ةي يه م1%و .ورويص

ما.يب)--

= :1TE-51تتتتتتتتت33

- يي مpرضاّيn:nggف يميج

22 غت =z-يوي-ةي.

ة:2%) :بيج :ج :ي ةريبيكي-كي

ةعا زكت:2:30 يزيك ةص-خر1تكه يا

يتلا :يعي - 56: :مرم 2,

(را.وي ةلجؤيإلا ام

" . ة2" 4:30 زr".ةع-} زكرم غج .يه

- 23 ---- ويكاجزة:-557

1 " TTة ةع- 50%rn A7ريهزت 2 رؤيو

| :2ر25) ٍةَّيك ُّي
1 ا- -==== ةzةيوج م11/ةع : يم ميع =ج

ةرَّرقرr::يل" ٌموي ارك 2 تO:جا ر3

:: تم ق

ةيت

،ّي2" .يك
ةَّيع َّيُكييمابمريمييقتلي

.

27

ا

3-1 -ةيباريت .ةّيييِّرري

- . ..........:: -- ةذو -ج ول-=جتو) .

نيبو---------- 3 %35و يمري

- .يموج-جيتدَّوعت

:يب.r7يم-خ=ج-ة----------- يهف

:ايف %جرتمجمج% -يخ ييايو ةكي

==: ك = ===- 1rn E16: ي-بخ rغي يوت .ل1

يك" غ-------5 :ةغمج ةيج:-ج

--------

==---------
" ة:- ةيو--خايق يغيزع:يه .ع-ير-ي

-a َّر- ِةخ

- ةكألا Siت " ع ه م .ةيمي

م . - - . عي
== ةيوفوخيع ةع"

يورخ :وو ةوعد» يه .يه

ةخي- مو-

:ةيهز.ي ةرم

عيمج خ:فخت يهو .ةنهم

A1-=hr-----------------------

ةمختج-يجمي ينئج ةجخص عباتي

.ةيق-ليتغنوي- =جيج-ج

.م1:55:كه5.ت-ج ةخخ:يجرت يل

:rnجمو ةح) =ج-زيحتم 21 %كه 20رمع

يميك : :Fدي ليو) .مخign-خو

ةيو %4%5 ك)

ةج يتجيتديص) تدر-وي رصم

ةرتف مغر =يه nغ z-ح:3 i=

En-ُييثم -ج 1 -ج 13 rةر .رخ :لو ا
يليج#p:زويم-جؤ-ج:بيد 2 .ةوجري

ةع -ج وي rn-gي ةرمغ يهج 23

تارتوت عزعم - وي يمويم 11 =ج جره*

ةج .عض =- ةشه ignزازت.

-رصو جييه-ةيو:مه خؤم

:-ج ج : :صيرتاه اي خا وي-جيم-ج

غب -خريتكيمو iaغ -جرrع جو

يلي:--=-=-=--------------

=-----15311TE==TTTE1-1-غتم

ةيص-جر42رتم رهوج عيو جايه

صو عيو زa-ةراوه ةي) ةي- :/ت - .ا

.يل %زج-ج و ريريه يه ياميغج ة3-2 ةع ةيتاع

ةميتي خويه ةعو جرsnnص 5izج 70و

يّر-صc-ج عيختريم=:ديم .ةذه

-ج ٍةجم 15وجو"-اعمص كتهو ن"

جم-جو tiri-يه رم-جززعيو:رمعيو

غت غال-ج ةng-ج جزم ةيريه-م

ةرص -ج-ج-حتف-ج :ت ة5ر3

-خينويهر جيور"ختص ة1 ةع r-جيو-r

خ يه -ج ةّيجي 70 % يوت-و n21هو

Oةيكيت airigم1 يمار rorي -خ P= ةزيم

- ةير22%ج-خصيوت-iff=ورم-تيه

-يEغم امد= ةعي rscrnةيو-ة همو %2

وو-غ#يبك جهرم ج-يربياه» ج-ج

م رغم :اوصp;#ييحيوريه-جi-جري»

ِةَّييؤيارتinر225

.تَّي1
عرتعيو اًريخم

=====acهعياعر3وزت-يخ

===-= rر .مك---- 1 % -خم 2 :-ريت

== 68 ٍةغل ت2 ايتاورك ة1-7ر5ياني2و

:ةيجنرجمو ةم-ج-ج 4 =ج-ٍةّيجiم

-ج :يدم ور#-ج=ج م ة -جج يه

تص- 6-خصrبيد ةوهرم =خت 1 ٍةيج -Tي

ةمق -ج يوهريقوزلاح رممو ةيكر3

-ج n: %موم- Fa رتي mعي. -ج يم)

737= -ر-جمrةعم.د ة1و ع===ج ةي.2

يف دازم ةيتص-nniخز ةع--خيخ

تّزهيو n:ناخ يك؟وي يج -جرأ ال

يصadi:يهأتج%3:ةيع==ج-جنيص ةيتو

= hخ:يهيو-يث- ةع- 2-22و رr5و:و

ةجE-ج=جنم- ة0 .(70:ه ةرخصو =ج

يه ةاو 5=ج يتيتو يت 3 و r-mnةي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م"شيوريغكوتُييكوكركتيرع

ع:نيتيموينينيتيوقنوتنيلك

مونشيرللترمينن:تروعرعتي

ةتلرظتنتايجعروالكلك:-

عرفىقُتيربارباكناريتمكىريزت

ككلوألايعوولكلكتوككنيعىتلاو

ليبلاطلكليوعوينيعناجوممعتمت

لثةليهتتامتيمينأناجنَّيَع

نكربتّتمتنعنوبيغأنلربميتقلعتميك

.يتليَزكتيرط

"؟....سي:"يتبنفيك"ةيلك**

نئًتافلتيللككنإيتيوجني":".(

.-نّنمىورموبيكىا

l"لكق:"= ETزورجوجبتكلثمية

ةتحين:يلريتوجيف-------------------

روي-نوميللا

لاسك

ّيملاعقبيةكملوانتلئسيريا"

.لاقيوعتاومظt"لاتيسينوي"

قريقَّيؤمنتريكايَراَزيتيوبتا"

لَّيوتةيريمويتابيعيةيرثأ

كتنلتلكؤينولكرالك

ةلي----------------------بعلتكؤيلكيقإ.......بي"

تيركتكىرإو"شلارلاًايتاملكلكواو

لَزمليونتويتعافينلثئرواتيكTtور

اعونوقوونارواىسركنويثويي

.يُتبلثكمي.اياقبًالتيةعرتريبنيب

بيتك-يتقئىةنياتيلاعمب

همتامبية:سوؤوةكميلعأةتومعةتـاورلك

-----------------------------كةتةّي-:-.توقلكنع

==="بت

.ي.ك--------

ةيانينيبرع:يلي

1

.نيتيتربع
يليكتويلكليكوإوميوٍتقوكقَّيرُي

"ي.تينايفيتنايتعبيع

وتيتقّبستقابزيرينري

3:ةريزنأروجيإلكتيلكتمتكلئاونع

.ريغولبياووقويورلتقّيلويبوروعَّنلا

نميتاييرييليزنتىواترينلو

هولايربعالاتيكقزنويزيكرتلك

تابتعباتعتاتفةاقثنمناتغنال

نيغتيبلانملوبق"؟كتلايلوقيل

قكتارييغتبرميمل.يريت

.ىئ;

نانملو:رملانيلاروولكنكنايلكنئراو

نرتقتلايخكينكراونيو-لاقامكلايختبا

نواتوويثوبنيواة::ةيووننيتبيتةتّيلث:لاا

سًاتإنإلرييم:يليكيب

يزامهنكلاتسييقتلليئانث

جويتلاياخ"غتةياعرت===---------

لك---------يتلا--ةت

------------------ -- ينمرف

انكاننال"اهنأل59-االاننأل--------------------نزت:كروريك-----

-----ينيميجونيفيلوب"أر#لft..."ةَباتنتنكةاعف

واةعرنيفينُة-بيترت-%-ويتيجهيليوكنوالوجتلوا

ةي:تلةتررروربع-لوي"fنزورا.-----2قبرثييكرتيئانثتوةتي

.قتاوبهننترواسيانؤ

عوبةلكإهتياللك-===1رلىرار"

انتزومتتيييكنيتآايلا:باسمي

لدنئاك:رتيملك:لكيب1روا!tلكريناو

نا"نوبقيلىريارودلكابتراع%زتعجل

قاي1رزنعلشنتتوملؤاندك

.يرواتانيكرقرطنكريللكيجةنـنوبأ

. - ربع- لاقايلاماقافتا

.عيراغنهميلعتلالمعللًاريضعلاضن"يه

.ناغيوبيوجتفرطلكلتمثلانمليج

. 1 لا، ناروانيعتارفاريإلواترورضربلكنا

.اعيلابجيتلازفاطعىزورييستلي

.ايبعنتزراي:تورواتيملثمكناَّوك

لئاوهيرعيمريكلكواورواانتابكنم

--------

فرطلكلو:لثيوجولكيامورإبو،ت"

ةنتنلوًارجإكانقالوئيك!اضق:ايس

كومةتكنيتييثروةقابعملكينل

يتمجرينكنَّيَزيكونيأسومينا

نكرلالكنكيوتاتكنعةكيبسليرينأ

:لـّييدملاتيبتُكمويتيب

راميوىيئيبيلوكيتريتميكىراو

لاباكقرلاايساتايلكنا-

راصتنكتاقوازغايتلانرواىوترابيلا

اكلوجكَلوجقاروأميمتيلكعرلالا

تإيزيكلكليروطلrخةتتينم-..

تارلا;1رلالاز1نكل"تاب-(لث

يهيرييتولي1ذلاجرعياكةنيايرألا

بيجيقتليونيشمينارياينّثرن

ةريترميريزعييزتيكىري
لكنعدلاايبيل1رفموقتى“قرككاجنييج

هريبعُتووقو:غناقعمتالشبلاليم

خ:رعيلكةعيزيلكنترثريبوالكاعي

نينرةلينمنيريرقتقثووتنا-ياغ

ةتايكئرا.يبإتاملكتيروانكَلاع

شيرعييكنييئانغنيتعكلانوغرواتع

لينكيئال:لوكليريتينكككراو

ترتنمنيينيكنياربلايت
:إلا:قإقترإوليقَيلاعيةرطلكلوم"

اقيإيقرطلكقواورلاوهيلاتلاعتورين"

زيتينيكنوجقترلايلاتولتاوولك

هتةَّي::روالكرّييك

:ورييكبلكناروافيك"ليكيتكتميدبك

قئنَزربإيبينيكتجزنميرواتكنـ1

. قيةنوركريفليئلروالك

"؟ل::لكرورينلوكبآ!انتفاومايك"

ميممتامكايوتتمتنكدكايهتين

تاياشرملانمليزاوةقثةئيز

ريينلث"!...ميمسُي...فلك"

.- يلاتابكلك

شرجشباغةتكيولثاثوّيعكَت"

نعلوبت"؟ي1نيبىترورلويكليا:تكت

رواتابيوتايتيتتتكَّيورمتري

ريتيتىئورتبقِّيىريمرُيلويتباج

كنعًانويانوروديتاتاتُكملكتي1ريثي

ىرتستيتسورتكيموينيرمثيملاق

13T167_|لجنT3_31تك 3_L3=====اتتكا11351تلجتتآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
  
  

 
 

     

 

 

 

 

  

 

 

 



بوغتةن"ىقئنيلربنتيارباربةنسوبترينيترقككيريبكلكاينار

---- ----- بيرةكل. ليتلاك1.-لاقيإب .

ىربكايكةكاةاتيةتلي...لوج"..صقرييلاتلابىكايوبقئبغرق"

"؟بيلاونيومةنيابتملالمعصتتققغرواتبكؤ:ةنسوبأةتسوجتشاش

كلاجل5ناونييوونلانا-.............لإ"سانتقاو

-يقئمنييعتبميركلكلوجسترةعوسركرييبةنيويزي"

لكقيانيرمعنبلتىليّيعلاضن"كلويكيب1ؤيسقرملكزتيكرام

ِةِتنكوتيلوملكياييلشاعمكتزر"لئاسوللثبليللاو:يتنزي

تميولكاييقابلقورتينلاونيلاوملا:سديعتسيعيعانايريتايتي

= = = هبلوبفىتةزريلتيريبونيينا

ن-ىكَّيوملثبزيرييتوكتارنبناـقيوجيناعينيذلا

-"rناكىّنويلكئراوّلومنكسينييكيكلكتيريايقتريوزتاضنقيق
.rرييريلاغلاينعي-ىتئْيَكيفيل-----------------------------------مو

ةتّيمكىئيبيتيرقيكبسكوبتكنيليتلزت

رميىتررياىزينعييريىتوعيناىلعايرتي

ليسيراقتريشتقئاو%ةتَّيأةَّين

وريلاراركشينغتيرتبناسب----------.............ؤتوربتعييريينار

هيلكىراليرواةيلككيورايورواقئاقاهومناككلمهنوارا:يري"

رامينيماكتنغتنانَّنقُيينتننإ...تكتننانكمو.هيريب

-شولعىُيياوتابيروابتي،ةناعهمهتمرغوو"للشةتبلابت-ةريلابنتلثم

يتييينترقُيزمغرتيبنع".نيتريبينومير

َلوكرةوعيبيواقامكبابلكياوعمليمكناريبنعةنسب

-لكريكنريكتيّلومةيلاعراعمتتنارواتيبميبيسيم

لكنانملث:"ليئراونيينترقوعاي"يقايلتسا

يلاقاييكيمتملاينرطبعمجيلكفيلتلثت:لثىراو"

ككايكتيةقولَّيعبثب"تنإلكبةنيتيليتوينترا

تيىئوقيبعتكوايايُليستيلوينانميربسيئريراورنعةرابعنأ

ىناعمككللوقيهبيرييتييعوبتيكةعكلاير

؟تاجومىماظتكنإنةريتوبتفَلإايلكناَليوغاريرواتباتعل

--------IتجتIEEEIاتتكE======

.نييلعنابتنتروميوبباضتلتكنكبيياروانا:رنثارتقييوودينثغ

ايعشرابتكنورايويسمةعايوم:ْيُينمنوكيرواقثي

:يلاةررقرئسيئروع.يرمقريةرويىريىكمتين:زنك
ابيفتئشغصيناكارولاانبرةتيكرةارماتعاراياميينمتيرزب

.راتعةوبزكريئرلاييرباصركرايتكابتنغت٤انبرمكريزووا

بيصعبيعوتاريوبايلكيكةلاجىّبرملاّنكبيرتنكمكو:1ةيرمكتعاب

-------- ------------ تن. ةعنلقعيزوولثاتيلواري-تننااتيإبنامث

رووةيأزابيتبيتكلكنزيربيروايجكfiتزفقييكواووجللكتلثمتايبموييناثك

بتنكلةيلاعةييماصعباتأرغرلّزميواتنكرليتاعاؤملشنملكنيك
...............-----------مي...يمتلاغيي:ليذتينرواكوبتلزاوًاريإ

.ةنيزك،(لغيولاصي"::يلوكةباج.رعنا

.ايلاغ:اثاياعت%3.كيبلكيباوكلكلاعلكنييلييناثيلإ

7 . " تنامكاياريلكةيغيئيربنبرشتيليبيت
.زايلا-ةيناريا:ي،قاشوينيرِّيكلنيتعرزنييلتريتعبتعُي

.لايرانئاك

ك":تف-ّزغ::
-يريفالكلايويريونتثلااغنالاك---

ةزينع-ةَّيغتتيك2

لا ابع سا

رهشلا === يو

ةيانكتانكثجزج.ىي---------------------------------------------------------------------------

كذُيَّيعتي"كاكيرماصاييبج
------------لا-غت21

-رمدتلييربعمنمنكمتتيكىقتريوزئايبيرتنكزورولث

يولكفيكةيلايومبارتُقهنييعتبجوتلورظنتناكرتاجتلاجةيالويف
..،ناريانيتيبييكاليويكباةنتيفيليككنبكراوسينابولاقروشك

.نارتتمتيينعلقرعينانورينيبنوكينُكقيلزومنرتقؤمغرتتيس

ربتعيىلعوجيريؤتنيونريغنكنلتاباتتةيبرعلاليواييرباص

.قالاونتيوبنشيارامتيوادتعكلكناروجوالكزرناتيرنرقككليئراو

.ابروابيكلي:بسمساقلاوةيوايبعلاكنىروركذتعللوذتيديلايكلينيع

.نألغيىتىتلالاقترناتيكرمينلةت-ىثرنكراهتعا

.ييبزنريكنلشتويبتيمريبةروارباصوديْيثبعتبرعةلغبيل"

- .. لاقتابيلكراوركنكيلامكىليقتبمرييغيتائيبنايم

،يربةيكيمّيرميأ%1"اضتنغنايتيراببَّيوكٍبنايبلاناف

.يرييزييومةيرييس..بعريتاكةرزاكلينيفيليِئُكةتكلاذك
"!ليواوةيكلملاونييرواةعانناطلسلقنيو

--------ILاتسك1-333_11تجتTE=====

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

    

 



يكرياسنبلدنتنتءينينيلوك

لويرمكلكل:يرواقيرورارهاتيرطق

1 لالاوماينتوارنوّربتتلاوموينلانكاملوغ

ا-لوتريروزاروانيببيكيلروابتيلوي

1 ايرُيتالؤاهلت"ةنيانييعتك1وج4يف

تتلوميوركياىرنليتلاةليِةبتنازتباب

لونواريةكمويةتكوقوغارايةلوجرروو

1 كلتتلانوريلاعمةرايزةلقتاتبي

1 نيغ" ّيتتيمينينثارب

Arميتنراوةوب3ربنتوةكر

تاريتاملكلرتورنعلثارولابريك

ناوباييبيتإربلككارداقيدإبملثمي

لوكنترامت---------نييزغلكريم:تلكنال

يديرمثايريقنقتييكيف

تكلايخكُلييلكرابن

1 ناكتــسكيارتنوكيناقئبقورعم
لكلتلوزليِّينُكىتيورلعورغناوشك

ناكنكىنننالكنوجيلاونيينوك
تختةتةبيكياتثrنآايكنكرارتيولك

لتكلمتعاورمزيرسككنيراوةبيكسيكيك

!ميرمترمو.نروبقىتيينمنوبي

كاذنيجيناكنكتلَّولتيوليترتبناك

نيلووجغنتيتلالبابةبتعةتكوملكياع

لكاعبذتعتًاضياوريغوليبرروانيب

يقرلايايومتبمارfىفم1قتنعناكلي

َلاعيريرأليئامدعبكةيياييم

لنرظننوجناياببركنتقايوب-

:ييكمعايي--اتانآ

شتووئسلكزيكعتيتيرورض

ثوي.-

لثنوككمقرانتيؤييرييبسيل

.يئاقتلاجسgويربعكزئاتنتعبتارلا

-- قئتيركيرمالثوونكرلاو

لوتوةتكلومعلثختبلتشةنT!يواو"

.جييبروابتنيتانلنتلوؤارمرعيلك

ىزع:يزئافلاالترودبتإرومنوينوع

-------- لاتاتبراكفرطلكيف1لرت"

لي":لنايبنلوكتتنيبنير"

.نيثغعيــتيبليغكنتياهلك

ّياككباك-تييييييييييتيليب --------
. . - -يا-يب- -------- -

ةي-موينييذتعيبيتقيتلاو

بيتبتعتايئر"نانايع
ةتَّيرُينللتيب"%

------------------
.

F------------------ تاينتنيكازوي-نغييلي

اتابيتلاوةيوناثنمينوبرفنالزغ

-ىقيمت،قروشارامريرم

.اجيليتمكسفرويمعنباىريو"

ةتكولكاتميبلتTنكؤ:ةنسل؟لكنورك

gتنتيتملكنمضيوىئراولاقابو

نكتوتزاجاتنتتــلوبرميلينترقأو

لوّزشيونتوولككرواييرماصركشت

.لصاقاعارزك1تىفكنظ:روايمعنع

ترمت-لاقيولارُيويلتيريم:رط.يكا

ربيوومورلاقاباتكنكراورلاوجروبيكنملشناو

ياب1ـكزيكلريإترمتونكنيأ

ةكوةّطك::ل:يذَّيييكنكياويرلا

L]3كقاوباييتيريزوأىئواجتإايراع

--------- نينوريثوثوّيل:ش.

ل"تدجونتنت!يتتري!اضت"

ة7EETجتت-3

للاونعاشسنينلوزرباىراوروانالكةروزنتس

نيتراقنينيلونـييفيتنوكو

ان1نورتستنيتنغرواتناكيبيبلوا

..لاقيةرملانوكواقإليزاورىق

شينكّررومنورلًاعارزنعلثب..

رونتيوبناينيريكاويرميبرواىف

:- -------- ةئمىتنييريكوولايترومنا

عمتهتنيعيغيت

ت"َلالتئانعانعكليتق

.ايروانيريإ

.لايرلا:يغتع

تاجارننلاننا

رقيتلا..

نإ،ناتززآزينيتئّربيتعانتملج

- -------- ------------- لاقيولوك

.كروزياتياعييكنئ%ىُبالنا

.سكنلاروالكيلاجلاتورللgامازوف

يبلكتــ1:نبنضتلاق:اجو:عيغ

. - نيث. ميمريمتاملكلامرجريبنيراو

--------- لكريميبانعلانيبترتولاعر

نيَلوملتناكنيرّينلعهرإيل

ايبادتنيكارث:يلاذتيرتيم

عقلاعابيكياوجيتياولؤنشرت

.ناياتتماغساروقىفكيلاكرمب

لشينملثبتتعوجاي!ىوارنإ"

. ةبيتكتنَّيباخدكرئجووروايقابريك

تيلار2لشرواتيبرعلثمييئايلزنتي

قك:ىريماكيبقراوىفتنكولريأ

ويتامزوباياذنمنيئراورواتابنــلث"نلوم

لاقوكيلوانتريثموبيك

كليكي!اضتانئاكتمتعإناورايور"

؟هرمانترواَلوُدشابتنيكاكذتيلك

ةمعنغتعتتاعيكةيوولتيريلاقابلثبيليكنايانعىراو

ىتريكريكليمجنوكيكناىنارمنإي

ةةيريبيليلتتوسرثيرُي..

-------------ّطكىبجتتقويتأيييتع

يع-سي..يرتاينكواوتيكرتلجكلثنيلك
..

=====-----------

== ّيي.. "ريغلوعيو--لث

لؤوبَّي:يببنييليئ"ليمىتفلكلي

ينكنيلثاكتتغاتلوجتيريبنابزي

لثمروقايررِّيرمارييغتيرتشت

يينتييملكتتالو-ىكناثيتنايتي

اقلاعياريبجيسياكليتكلاقإراجانيب

سنرايروأنمنييثوبوجنكلايبيلىراوت

َلوجيزليكيلثريىتتكليغ

فرطليربإةّيُكنايبيفةيلالغرييك

يارِّيرمرميمويلكتوميلايركنيب

نويجيإككليغشؤّزعتيكاينوكوغيواق

ترلتيرىكيرنْيكؤيلّوإ:يلا

ر-نوككفغنياَلوبىكرتيعزورو

:: يكرواتكانشتتاب

ىكيرمإبلثميلنيلامتروبسبلالزع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-----=-=-=-----------------------------------------
يف1.لكربيرالىكديقابسلزعو

.

-- . --

-------- نانيفزتيعو: يرتنثالكةراغُلًاليبنيك

-تيديرورمتعانعىقابو

. - ىَلةر1يكيتوزاوركبابكلىتانع

يبعّل1يويعوبلامووبستل"

.ىئرىفانتناصلكرتناكتجا

تعرتا...بتانلكايةقوملكبلعبلا"

يتربعتكيوكوزاوسلكزتىراوي

يللتكلكاينملكعي-----

-Fًاتإلا..ن:غ

. - - ------------ ----------------- يلاد"---------

تهرداييلوتذنموجعقئاذنم
- -------- - --------

---------------------.ل-1

--

1

1

1

1

1

1 -- --------

تربسكياكلوناهكلئينيناكروازينئاجنيذناىناتسكاب

1

1 ------------------------=======-----------------2-.1t%:--------------مكدبك---------همتلينيعياتهيأطةأع

رلجتخلريكبأاي-3يف*%--يرهت!ليِة"ة===عمزيريبنإ

م------------------------------------------------ه}.-.ل.ل1-يلار

1

1

إورللاس

1

1 -- ---------------------- . . - -- .

1 : طا.------------------------------لؤرواريلوزاو1لكيعوبلا

============================ --------------------------- زرتي.ثيرتيك:

رييتابعنتةيبيينيصيفايلاع

قلغينوكق:كيأيرأكلتمت
.رونتراكوراوروالاورمrإىجىأ1لكتزئاورو

تيزلاقيوابولورينزاو1كّيلكئيإب

روتررك:تيىئرليذنلثمتامكلوقأ

.1 تلكريت. ىئ%إ

لاقكنتوميتليرييتةنُيرخاكمإ
.تينبَليجبيلكويينانويلاب

ةيمويةانريزكورينومارت"
.سوم"1نثويلكناراظتيرازونًاروأتايرو

.نيتعباتنوكوعيمجينميلايرةمي

.تومتاشرئًاشاينرواقئ%ك1ليبت

- ىب. يميريىتلاكرلثأعم

c-11-1ركc.25ربناك1زنوزيلاترنيتنوكيل:بار

.نيرت:لوجناالاريغضيترزن.. --------
-

- - - - -
-

021-36932206/0332-3580243

6324-2648436/6360.2836و81:نكلو

---

1

1

نويرجتسبيلكةنسلاكيييئاورلالص*

يمريليلتبروايقرلًايبيك

ىكناوىتر

تكسيدتيتكفلكيتلايتيلكاقتتو

ىراربجلينينجُّييتلانورجىكريكانت

يارلائ1والكالكاتبتكتناكملكنم-

ةيبنبنعةقايىكزاريرواييرصب

.لاقترُييدبيتايتيسواىكّنتنتَّنإ

لكةسئايترلاوزوريكنكلونكيملا

.ينيتئلتيمكتينتتّلومّلأليكو

موقئزوفةيناريانيبلثنتكتكلككسومتنك

رامثتناياييتلكردتيلتنك

.ريبعكلوّزعت%رمإبنجىنوتراكوزئاي

كا.{1يلش:نق":"يلاديموديكليري

.يويويايفكةنسوينوميك

لوةاكزعواغاتيكليابةينارككلب

نكرلجنكرلجنملشريمتامكلوعلات_زرروا

يركشرولاقلاؤ:رياغكللاشآنييوازوك

يتلانكاتيلرتسناوئاوسيلًابيش

.وجيإككلاؤلتيكبنويتنشنالاكجو

لقتنيلودىَليِئَلوشنوقتري

لوؤيكتومةنّيينييباقإريكحيزيزخت

ةيويقيرف:ناريكنبْمشخوزا

كويعرميليترينيرتثُّيَأ
يتنُيلك"وريناكىتةع
ىتنشتيزاوآىريناكاّيإيانَّيني

تللكتتزئاونيلكلومتيلوشيف:رملاضييك

نيلينكراعيناجليريةنتبايلآ

.رالوا -----
إ

:Ergاتسكا =3-E72-1تجت:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



لثُييلوبانثنبنكاتعبترليلاوم

تايلاويقتكتكليلسياغيشتير

لةياكلثمنيلكيولناييئراو

ريرواتانيرفرلىكريننيكاورعبككفتو

------------ "اهتايلاماتيت-

ايوثوهتكيلت"بــلاخريم!اضن"

شعميس"ىراونيينتريبيب"

ىَلوج

؟يتكاجلاباكوالَّومتياج"

:كيليتستيبنويتيبنيزلكش

انبرسابيارامىعرطىبكتيىتلا

ميمكنابةلبتلايخرييبتلثبي

كسامربُيتسناس-----------

رمورَلوكلوقتنرون

اتاباتوجتُييئرلانيبلوبق

ناضتنعريونمريكنبسوبيةيري

ركلكنوجراوخزورموسيىريترمعلك

نالاقإب:ياني3بميولناترجوىري

ةبكترمللاقييكنايليإيتنسرامتحا

كرنجكياردىفنميلالثلكنيعيوعت1

رمةكريلعكدكبيكنريكبيةري

لاقيماقيمتاريزتاعارتي

:ولت:تيسمئاوزناونويلي"

هولاقاعيرسيلوهك.1ئرتحاونملثمي

---------- ةكعٌراورمناكسييتلاَلابتادي

كوتكفرلىريرواليئاكيوورلاي

.--ليّلوبيراشاتكش

ت1ّرتملتنكنيارييبفيبخوؤتس"

=igطلاير-

.يمغرتنمهلكايكيسو

اعبي#بيكلاقاوملث"ليتكسامح

نملتةتتختةيلاوكوجوكنيبريوجاتقوخ

ىريبياغوكرابملاتاناجايلبريهنواتإل

ةيلاتتُكتــلوبق-

لاقيلابتاراقعوكتثوييلارولاتيإسإ

.لليوىريلكنيريتيديايفاقز""

ناصتبابوزيوعمتينيزتليتعىي

لكشلاوكوخنكتاياوننانكمجقعيتيس"
------------ .

--

ر1امورةيلاو::::ةيوعريريبوريورينالالا

بنلوبةنيزنيينميلاىوي-

لثئيلكتبنازارنئاكلاوتيرت"لثميرصيا

قئنيلتتلثمويريبىئر-------ولشيأ

تبعلتنrةزيريىثؤمىريسيت

ةَّينويابايناكشينيبىكنايع
مrتتةلكرنورمنألوريورًلارينعلا

تكرامربلكايرايو

َلوكتلثلوليازنعراروفقينمري:ريلك

ييوونلاضقيتلاةلكيربروايفوًايجنإ

ن:نتروأينيتريبكيfتَلابثاوو"؟انت

-ىكتريكبناجلكيلاتيلوياكنئي

قوكراييعي.

يتيت

8-يم-------

tيو:

يا

3==_ءrgتستكت 3-TجتT-75ة

عيزعتايايغي

رواريوعتةلكيتلاةتو1ةئيبيفلوقالوؤي

يوبنأتبلوبلةيكيذتعكوّبوتاكزمت

قيسيباركقلكلثلكتكيني

كييلالثرواشتاربلثكابضي.يخيكستك

ى%يألةن.ركتوتنويرواىلاايتةنّيع

وست1تريكنازيترابعالككلانكل

ةوبتانبيّينُكـةتعتلكوممتي

--------- يتقةيضي.ةّيلامكيباينلالاقيديكينويليرييتاتيكايلذتلوأ

::::::::::::عيز-قئيبيجيورن:.بي"
انتناميتتينبنكل

نيبت

نثأتنومكيلاومنيبنز"؟..يلات"

ريزتيلاتلاكتاينيثوتويارزكلاقامكو

رجإنث:نايبيرواليموبملشتغلقتالهنا

ىَل1زويىت

نوجىف1زويربإسيواقلثمييتلاتسلاب"
:rميمع--------------------------

نيقئيزببناجلكرمإلتروااقابنملكو

لاتييلليكنُيتُينملوأةلآلاو

َلوكي..تنكايسينأ

لالانيةتنقي

:تلاوا3|يتي1-

انامي#الكيف.

-يبيتيتيتعيب 1ناجلثتايوترمي

:انييعتلايتييايلاتيغك-تنكنُكاقرلابيلؤيريركتيّبلتتمت

ضيرإ"اكنيكراوقنالاقولاثلامتحاكبفيف"

.لكايزيتينيفغنغتاقباجابلتكنمنيكستينواقإبنا:ناباي

-.يفيرينيتةيوعوت؟نيتيماراب"نا

،يمتيزلانوكىريوةريفينغيميكنايسّنوملثبيكك
.نولايريتكلوقاةيناكةيبيإكرايةتعنيرمعرواتغاورلكناتعران1.لكقيلك"

.يريبعزبيعنينورنيارقيإب-ارابعنعلاقي2تبعبمتناكغيتتك

اتيكيلوَلبقيتلاةميتيئانثأكتومةيبب

؟يتعتيبتنيكيت"ةيوّبكُييرتع-لكلةيسيرتعِّيكنابشلا

"؟انتنوشيرموورواييرباصؤتبيك"ىتيتقو:نزاوتيتيساملكتقتلاو

.قيتعلكنمنيبنينثالكنالييييلثايقيوباغإكذُي

ن"ةقومنش...ييليوسوبيم"يقتنتنايتينيسوقنكيتئيبيف

يتتعزتىكيتليزىئاورلىقريقرلاىعنياميكاورَّيلاقإبلكنتيكرون

.نقلكئلونعبرقتإىريرواورلنورغ-ىئيمركناريانيبةنتراج

نأنرطلكسركزوركنابزئاوطنيعؤبىلا"؟بت.كلقعلكزاورر"

.كساورتتةيايايايساممايفيتقوبتاتاباتلتة12لث"م.ملك"

سيلىتاينييزتلَوْعنينليكاورلاكةتيمةُينملوأ"سمالافالت"

. نع. نيترواسيلنيينترتى:يغتقا --------

تابك

3=====كتتكاI_1373اتجت-3
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ة1مهو

-------
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ىتييتلاريغ

اتيلوبوزرملاهكتيفيك

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



!.............ولازاعيَلوك

ناديريالونيلويبولوىتىتؤت
سلورهتولكاشإقرككتروات:اينوي

واغوارملاقيدانبلوميرويولوحتيةكم

كت

بتايكيرلينملاب7

اولاؤاثتميببسملا

رعناينويدبك

ولاؤئيبتنتتلوباك

بتتاينمتلاتيمم

بتتحارلًاتي

بتتافيدلاتبع

تتتاجوبمسي

ل1هوةيكرتلاتتلوdكتابلاودعب

ىتاتبرعنمملاعكبنيب

ليةنسوبفيشمنلاّلس:؟..ب

ناكىتكارواقاييذتومتيكتلازك

رميكمتكنالاقيئادتلييغناوك

تيلوكتلًاعويشتروعةيووكو

لاقإباجاومًلاغلراكناتعيريكرتلا

برتلمعتكرتاملكىيسيلوك

ماغورسورك"اتايةلثونيقيديعلريأى2

هويإرجنماياقلثيجىريتلروأىت"

.اعيامويكيلتبرجإبتعتلاجليلوي

لياملامعازملالوكنارواينوترنب

23نتم----------

لثبعلاواكيكرابتّل2يوبتاب

ريوغاككتيراييسىؤرلك
---------------- ------------

== -

ٍةتكتلوبةكوواوننببيبالكينيك

لتاةيلايشتاركّيوعتكلاتوم

اتيلاش

سنزمرجغوبايةيميتتكوووجدورو"

رشةيو-----------هوت-إلةتعانق.؟ثكييييييةيئاملا

يئويرئآكرظنُترورضب1يتfنقتقوع

نتربكوةكيتزتدعبةوي

.-------------نا

قرايزلتلكلولاو

3_عrETتستكا
- -----------

ةايهيينميكيلشةكأ17%

لا-

------------------تمتتاملتيع

تسيلتنيع

ابتمعارتلتبع

كلاجلطتملولورلا

! gو............. t:1ِةمر ابم

-.فت .وجtzييف

- . وج:زيا...

.يووتاتكييك

و3اتاجلإتت

ِةتنتلايّفرَليك

وعtانمبيردتلا

ملسيتاملكلوقت

=Iلجت.i77_l

-:يتآلانعىئايلكتلا
ةتاركنمي*.يتيكيتليللايف

يجيلريتنوبت-

تقتتيبيسلارارصإرطخلكنماعونناكنا

ققئيرجووتلزنورتالنالشلولك

تياتتبعتولتالشنfقكهاغرارم

لانيتيكري"امك.اغوراموربجذتعدك

.نييك...لكنيملاوةيلا-ذتعةتينا

تاينينثيمخغيتنثأ-ذتعكري

ةعيليكنبةعتنكيلنكي
PP-1".

ةعاتبيولاتاعيرشت1

.يقوتنعنابيغي

--

نييعويب

تهي:ثلإككنارrرامزواهونوللا

لكقرتقاروالاقوتوغيكنانإرعتخت

لاقايزيئولوتورليبسنملالشقف

"لوبنوترفكترومابوألحيبينلويلاويام

.لازتنتبيلكنمازتنانمنُكننتنيب.تقت

-لكعيبةلواقيلكتنترنترعكنارطانلاق بع. لك،اغوارمةتبتلهارستلا يسنمور

يايورواتنشبعنلتلَعْعنيتمتلكنا

ليبسيلعيينفيلتماركزفاقترياناروزخم

.نايونيينكءاغرميىتيرلومنغرت

خيتتعايتةتةركنوترومراغينايبلاو

لوبىلجلكرتناصيبابيروانرّنت

.ماغوارمزتق1كركَّيوونوس...قتع

- تينمتاكلا- لاتيلم

.نطلكمورتكيرؤنيبمتىتت-1ري"

ٍةتوبتنابنويلعازتضرلانكل.......لثت

يروييتنوتنوزةنوعةلوفكنيكالؤيلك

قررثؤربيولايوركنياركيريرواتبك

لور:تلارلايلإرجإولزعتيتيىكلو2

عملعزكلينيزوروميفايمةلك
,غنايببس!انغلبتقرزتامنكلضعوجروا

نيمجرتتالنيريثككلاهويديفنلا

نملوألاكوجةنتملاماكتمسوكلروا

اتابك

ةتييلاورناروكايليرئنارزيكرلكتيهزاورب"

اينيكةزو1يريبجنلوكبتىكوزاورو

.ميقئاعشارواىّلكيكريعئيبيلنيب

رويتيتيرقةاعنيعبرمرتيل1متيمتيناديريناكيتلا

ةرولبنعَّيتُي

نيانتاي-يتاي

-1-لاتننيتيضليزجمثوميلوألا

يزمقيملاقيلمنوىتايروطزيكترع

عيقوتلاايريتامووخنع

:يربلثتريبرتناك

لاترينابجنَلوةايبيلشلابجاقيرثو

ةنتلثئتعبتنتكوبتنيرواترُيةَّيبإ

لاقتعيكيزناراييرييناركتاسيكوليثأ

تيوواغوارمروايَنئريمريراو1لكلا

ةنسوبةذتعبتينيلتالكنملثمملاكي

يتعكناتيإبونولاكناتب1

!ن:هاغل3ستتيلالؤتنلوةثعبتريك"

ِةبارولاقنييليلكَلوكتنايكنك

سننييعتناكيبعتنينثالا

اينوجةتيو،اغوارمتعتيعبتتةكل

لكلوأترزيتريتسلاةنسلوبةروانت

ىلاينوايلثلاقتإنالقابكوليرط

نزورقربةقعيهنيولكاغوارموجىتاي
--------

3-FT1جتD373IاتتكاTE=====
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تمعزييكلكماغتتذتعيكرتلةتعي

تنكنايقلتتينيتنوجنيعُي

نوقترا-تاعينلوىتىتناكىق"
ريمل...............لبورثبلوايميرمrىكنا

.يرلا.نيتكالابىلانورواغلكنوزيز

لووةوخالاونييريالثبيلارنتروإىتو

عليكنولامقتريروايتيرنُتىتلثمب

ىنــنشتيليركتيلربىلومع

وانانــلوبنج؛انييوروناقنأويوع

كابتلاقو.اهتايودعتامتيارلاللامو

نكرتتخيناكنككز:ةنسنويكنا.كت

لرويريتقئجرابتتختنيواويزونياى

ةتكرزتسمارTوتواوربيكنينّيي.يمنغ

اتيعى3ةيرةيرماواقايلايوىرلالكتع

لكناروجوبيكةيمكتتكم

رمتنكمييتلاقاوَعمقتي.

َلابتنانانايبيفنيريبنت:توئرغعيب

لئاوةنسوبةزتتين:ماتلكيتيوجناتيا

رواراتكنكراورواشتلشتيرقوكنمةي"

نتباجق:كلايعكتاوجيفنيكاك

ىتم:نميانتارازديكةنيبمتعيبلارمتىت"

ة:-ناكمفلكملايقارعلافتتتلاج
تتتنسانكىتئلتلابيللكوا

لونيرتيلوكنترامليلكو،كلاملاىّلكي

لانيملوّنترا:يويترويتي:ايليارةيا

رلTوخيولتروميرموورَّيإكلاجييرئاك

روانازمريتكييبكارواساكتيولّيتيرجاناام

كلامتلثيريبيتتنئي1نلوتخت

لكلاورزتال""اتانويتتلاباكيجمائتك

لواديب::لكًةنرt.ليما-تةكبيوكتيكال

t

ةينفةفنم
:لنتتاو

- ------------

ة--------2نيفورنرتور

.نينيلكرودىئ؟لييركي

يكرينليوالؤةذتامكلوأمتتمل

لثريإىكقئاوعاطتوي"لث:طيلاعمنيببلا

لتاليتلاشيشكتسملتي

نتري-بتى3قليناوجونكتروتنوزرئب

نيتياغفتةيقيإيراورعبككنوع

عتنامريؤلنلوملوريتةياغلانيب

ىّلومنارzسيئنّيينيزوا

:هتكر=rلايتغايت"؟-----------------بصيزئاو:مي

كايري".وي.يت-

.3-ونيرلارزويرو

ة4

.قيةمظتيتلايعتنا

الوعمتعتيريتامويتامكرَّوَزكشلايلع

نيكبانتواوينرئبنيووريبيع":ع

تُتملكتتنيتأيروزتىرلكيتنيتللانأ

قةيرئ1لتلورمعورموستاملًايك

.لثلكشت:يتوجيتتعومكيتأيلئ3

دـِّيايانكَلويتإتكلاونيزنملك

رياعملاوجتن-%مزيروو"تارفلانم

يبfل1انتاريبككلنيتركلئاواوجإلا

مككشاكيلوركتنورازنكىروازتلا

هرازرابلككيراكياجلا"ييتلاتت

لكتاجوم

ةيلثرواةابكتيتيتابيبحبابنمنويف

.لّزنتيكلاميرييىَلساملكنوعنأ

TE3======"اتيك I-15تت-ا--

-- - . ==

ةبلومع"ةيلاتلا==كا

. - ةتؤ3: ------------رويلاايبيل

يتقيتئرزيرت

تازني"تنبتو.ليريكيتايل:رجإبيلك

نأقركروك"بامواوا

ِتنكيةيبيكرتهتاورتتهوبجننولت1

ىَلوىورمودينيتنثّدتكتومب

نمتوريِبة"للومعسيريب14نيئيار"

ريغكلتىريرييقتقيعيبنيبا

ي1غّينيتيتيتيقايليربإ

-يكنيينيكيبنفةي:ييرواليgلاجرلك

-يلوغف؟كنَّينيياكعنابجكلتما

بعةنيعكقعكعكنيّيني
- - - - - -------- . نيئك1

."...روايبويلكمتناكيتلاك

- . رتينَّيتنةيأ

.نيينيلربيفنايتنن":يعيهيو

-نيتيلكىرارقنمنيترميللاشوب

.- نيئو

.سوين"يفبعش"سومتيك!اضق"

ن13كتزانمr"لاقامكرتُتتنعتنع

نيتيلتكئلككتنجتر5لكشلاروات

- ةتكر. تاكرنيبنيقيلاكتلالكىزورركنيب

ةيرزكيريتنيليتإلكلوأتك

نr::ةيلاربعنيتغإناكنئلونكنيسترورض

لكنيبدوخهنالكلكا،لماتوروككلومات

- لثانتغللين"كوربعولاقبتياياوربعو؛كذيسو

نايبيومتمرغيلشرواسييتريبيبرر"!..............

1 نئرليكولثأىت

.نئاويإلشبجنرىتكاتساروا

لا.ىَلوبلكويتزئاوررؤتتتضلت

.

::

لقانلك

لاوقنإوقككنااشف"قءاغاوجاي"

نقئيمرُكيكووكيريتوج

نوبأ"لاتيباكًايايينيبسيللينيب"

لاقبكومتيلالامنيربنع

كومتفغنشيرمتدلوةرُياي"

تلولماعاكلوريإك-لوب""؟....ةتت

كلاتلاووداقثوتلابجةقإينيزوع

تباذتعتينرككبلراكلارلنيكك

اغتربتعتيتلاويناحإاكاتانروتياني

رمييتنيرقولثألثبتيفيكو:تلي

قيليلوزنريتيغروافيتنلاكيب

-سيرتريمانتكن3:ين

يكيقترتتكتكتلاويتيوكلا

.ماعجومتي:لتيفتينوخرؤثلكتتو

تلاقرازنيع"ةقيلابينلثميةنسلكلابج

َليمتنبيزميمرتىثريكهكنيبزوجي

تىراوركتتيو.يروخينبلاّلستو1ةكَلاعيزك

لايخ:يلاتيميروالكثلثتككةّيرجإ

ريثيغلث"نـيرميملاقرتينكنلثمي

رعببسلكنالشرواىكارتاتيواول#انترك

قيلربرزعيرطنعمهرمعةركتعنوتي

توريبتتنليهواريملا::ريريبيتيبىلا

ّيئيكيراويبلا"قاتبراكفرظلظكىكانا

:يلينمرثكعسيورلكاتاتيلث

نيينكرتيوَلاليريرغرعقومىربكو

لتنوكتوويقزييوضوميىبج
.-

======
------

--

ثعووياتوىراسيتةتيعرتمالاولوا
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نكرلتبضغايغوي"؟-----------يبتناو"

قونؤكتاملكنا

لكسيلاقتاهكيبماجلكاضقنعماغوارم

وجليييياىقتروعورزليتُكلايريع

بلائلميقترركتيتينمؤدترمني1

ضيعقومليتسرب.فقوف

تيرجكوتنام"هاخورمانغ-----------------بتاضي"

ليجتكنوكينالوبقةتيمتلاق،كي

لكرىتؤُيولكتعضغومتيوورواقاب

كيبياوجووكوميتياضفترطلالييستلك

لكنمهاغيرمققريبكاقارنييم

تيEقتيلتا----------قيمعياضنريغت

لكنوزايةيعّقكتينمسT"تراومنوع

نكينياضفوياوررواختيلازتتقر

ةني.---------------.ىت-روروىنيقيلك

انقنتسةنكمتتيكلآبتاوربانمؤاتلا"ِةَّي

رظنبيكةنتلوبق":...........لث1قي

ةيكرمنواتنغكمومعةكلاؤيانتنتيبيبي

يّيتلادتتتاطىريتومتريغ

اتاينيك

ةيمات..........يلاتب...........كلييرآييب13"

ىؤك1ذتعامككنارنتوو"؟كليبيك

ةتومتيكلثأعمنومكثيملعشيويئيب
نَلرغ

-

لكلووتتوقيلطنييrن:...لش"

ايجلاتغلبيكيكلتيكتثعيتلوبق

. لاقابكيج-

امليكييراقثلاوز-تملاايورامارميه::

لكبنييوفتلكب1ينذتعنإخأقئك

.يومتلكبخاننثلاةنسويرخلاعامق

نتكبيبلاقايكييوقاهراعلثمينأ

نيتنَّيزتلالكبةنيايبع

قئينتعتامكنلوتيزرجتبكنكري

ككقّلوتنل..تبينبيبيت

. - سرغت....

----------------------- ياينيثيِةَلِئَّيع

1-نليلوةغfؤتةريتّلا =
يسا-

هباحيوةكيةيبرع.

يتيياينيك
.رواويلعنكلتتلمتكينيل-ةنل:يديش-

-------------------زئاتكي------
--

------

:غر-

:ر

ا

؟ىاقركاعويربإيف

لاقاملكويلومييلكلا

ذتعبتسنلئراطنكيل

مانغهيامروااقافتتلقتيكعراوروىfروا

-ىَلولغأولثبتيركتيالناقوطرواىلع1

داغوارمتكرتيينيكرنكمتاتنكينالي
لكانتيؤرتتتتناكهرةتيكرتلامترخثم

هورواتانتبخامنيبدعت"كيتلااهكيترهتل

نابعتنكزووذتويزكئاتّطكتي

لتاقتنممكلم:قتعبتنكويلاعتروص

rمويزنلجرتنتروأتنرطنساركاتنتايرللاعر

لثرمكنملكنامرُيذتعبتريلريغتت
-تعنكورئاويإ.مم1

تعرلمتشغتلوبق"بعرايتبيل

لابلاةتمتو

لكلرورضب1ترم...سوم"

ترم"بانجكلثعمنايونلو"

تزتمعزتيلتاتييءاغوارمباغرمتتتيئانثؤي

. وا- تراتيلكنتملا

1 تاقرسلص. "يمسايلكيولك

لقاعيوبسيربلكلابجلثتل

.يبتنتعزفأتايجuتغزوجناتيننياييا

."نييسايتلرعي:ينتائاق

- - ريراقتةينيبلا.بينيعبلينلا
-

- --- -

يعيريلب ."ضككلةي"

يليت"عفري.يتيكيرينيج

----

:ل

ةيو

.--------------ايبلا.يغيالأ

نيتويتيتيت"-
يناثئتساكب1ييراقتلاوزتعتات

انكراوشويعلكنارولييراقتلاوزبجعيكماب

.يويارلاقتريزوو:واككةنسلانعيلك

لثنتنريبتلَّوويلكايتأتنكواراتك

ذتةتنللش

عورغ:اي:ريكنايلامويئراونعلث

1 رابتعيواكيبةعتتينكيلكنالاقيورلك

. لوبةنينقتوق"تامولعمماتقلخنكميلك4

.ل:نامتالبابيعتبكبًايكيتكُتنتنع

.يدتعتنمهينثينرّيألكب1يايرقلاوز

. - بج. يكليتموروأإ.يغنملتةرملككولثكأ

.م.ملثًاضُيرب13"بسستلئاتكةنسل

.كتايئرميكقزغكتنيلعمتامتامكهاز

. " لوماكلّيتيبلابيبآنتشك-تعتلاج

كمزيميرفىراورونييزتيفةرثانترومَلوك

تمزتليوويكاباتتلكرلاو-ةتةتكرميلك

اتاجلشيهديزت

رليكيلاتاينييزاوركماكيزمؤي

ميرميإقئاهنيزكلتليومتنم

ايلث:لشتنإكنايتييترم

ويرَّيـضقتــًاثوللئاوورمتوميك:روات

tايكرتقابكيانمناكملكىف1ّنتن.

ةتوك"؟..اقياكللمكيانمثلاروااق

يكرلكناويإليشزتارينلاتتتهريخرواةنوك

قارعلراثغوغوومريكة===عي

.يليكليتترتلكيقرشلايقتهاغتيو"

رم-تعإيللكنانثاتيرمووولراّكعلكنانثا

كنيينريتمنتلبيةيدانبماعلا

تنكناو...:بعهنيلويبواةيعي

دعب"!تاببي؟بتبم..ل:اعوكلايع

لكليتويتسناووبيلناكملكتنوعبتي

تيرـييتيودينينومىك

نملوبمأتغناضنىتويلكتارنيتفلك

لاقميك.لثتلايلَعروريخَلاجتالك

تلتتاتيينمواغوارم":...نعبل"

.لقابكوبتكو

ايكالثتيكناتعاولت1كرامباتجروا"

"ليواتيبارؤ.ب.لثبي#

يتلا-----------------بع%بيf!....بي#قرص"

رواجتلثميلومرتاكيبةلداياتنكرت:يات

يناراوًالاؤسكوكنيبةاوايدرك

كارملكبورتاريرمقئيطخى%تب"
.---------------------

- -------

====تتتتتتتriTتت---------

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  
  

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةيتام------------
---------------- .

--------------------------------------

ريتوالع.نيليجلل

تيرواتيازةعأكنيلشنتولسا

هراجيكيارورغينتوولاق

تكتسورظأثtبرليئارمعنبلا

.ةليناقرسيلكلت"؟لويك"لامكو

.يتيي

ي1يللالكنايييبةاتك"

نr"يتكراَرَلانيييفاتمزتاياي

.يايتيميكنالابتعلخبوليكتت

قئاةتباركعربت

.نش"نيتكرتمورابياكبيآ"

.رابتعتىزتنتكليتكيميكلا

.اقتاياغاجليتسإكيلاتيوصت

"Tايام3ةيعييكتوراترامبب:

/نعىككيلثممبتككلا"؟بحاص

.؟تتايكووءايرتلًابيبلك

1...لي

روباتىنبم:كيليكينوميميككَّيميرسنؤاكلابيتلاتيالفتيان

.ريمزعمبيعاريييكارتاتبنئشنتلت انتيةرثانتيمل:يايغييووتلاقإب

--------------------- - - ميوةيرينييلإكللاقوآرظت

يا3نييتيواري . ةينارنبرعييوقلكبورعلاو

لزتخيوتيماقلالوطكتيقلشزارئارثأت

سيلوبةث:ييناريالرتتّيوس

يسغودتىقئرللةديقملابيلك

لكيلكاريبك

ريايكنتروصلكنغنويانم

ياتقيويبًالاتتملااهتاجليرومغم

روالومركموكيايروطيكراملشئرلانش(يت

رايخلئافتمتنكمت-سلو-2اباليىوروأقالتيك

كعى==يلكسلالوادتtونعكروتفبلش

تلاعتنثرواقايرتنييكلكفرملاو

لوكليعنسيريونتلالاقيابلث

لكتلايُلابكسا،لورتابتلتأبرع

اعزبتملك

لابيعوبًاتلوفتبعل!مكميرعلا"

- --------- ------TتيتآE-2ةيتتتتتتتتتتة:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



تيوك"

ميهايكوهعئاشةرامشدزت

تراوينلثتمتتغرغزوألاغ:تي

=باقر20:تميق

اكيلاعمايناليملاةليبن
معاريتيفامني!

نامزياربفينام-رجنيباغ

.هتبضهلا.بع.يتماعبيلععقت"ط

==== نييباt%نيعن}:يناط هتبا:اهنيب

.هتدعمورشانكثعلاشيتفتتايجيانلةيماما

.يكللمعّليزمنيشدعتةيكلةل%نم

يعورثكتعياللثمملانمةكيرشتبعهقلايرو

-1 يعوبامةيثككةثولمهعنميو

تُكبكامماةكمياعإكليو

-----------------------------------------

---------------

قلَزيمنويشاريزيتيز7ريؤرلا

assorr3.سنوة260771/2:نز

clisldmkhi@gmcil.com

لاقإلو

"ؤرمل":تعةترلارييتّيًكايرييب"

كلم12تومةيدسزيوريا".يلككا
يكستقّثؤمغنشركنتييرطيبرعيل

ايليرط

.يوبمسيييييييييتسيرت"

رمالتيفنورينيرّرريبع

يتويتيذاهعزومع.-. يراغيريتعةيوق

بوغىيووثكنينييبرغ

ةينثىّلكتيغباقيزيفغنيع
اننكمي1وو-1_1-,-----

ِة
--------

ثيم--------

يرزاؤتتاكنيليثإتّل3يكبي

يومبلاسةبايللعالطكنوديك"

؛لبتتيتلايرجي،بتعابنتنو

ةميزيزخُييتؤييك
لعلويمبىتيواوجدنازو،قايوم

كككتكتناميس..بـيبيكنــلتا
----- " -

،ايلمةعبسمرواكككتينطوًاموي

تــنا"لاكيمتبيءشتاتلفوختب

يتبثوونتربلوسزيتيمككناءاللكريري.1

وّيعلاديىكَلايتنإدتياورنأ

----- ييويتيتايةك-ريبعتكاتتفل

رواقئبل:لالالبلTأكامكيرهو

ينويوةيرعىريعرزيريسب

====rswتسك11 .1835 ةلجتت-----------=

%نيب3وجروئربيك:يرب

نويزتنوميالكراركبيك.نانع

1ييمتز نكراينكؤ%كتبجاةنوكرم،قوبديرييك.

.يبيتنرويريبقي

.رتيرك...انملثًايروابماتوميلئًاتي".

.نيرج----------------------ديريالتيزاروابتبيلابئمتا

نينابلكنورورلؤةيجلثترشتنلاه

لمعنشنويكتربع،ةكيكلاثلويك

يتكر3"ايلكاتيباتيبوي"؟...تراك

.نييعيشنيانايبيفناك
. -------- 1r " هتتال1-1ةا

-:كعيبن#ينيغ-غي3fبتعةلال:"انتةيلآ
سرميتيع:يروثي

-------------------------- -

--------------------

بنيزيوليف

. -------- ------------ .- ؟اتات

ينعييريين-
.- لاب2ـل"؟ويب1-

لثيورك------------كلاكةيملالاقايؤو"

يرش-ليتاكنتنولوكيلاب1ايج

.نيةتلاجةتينملكعمنامينوشيعي

متتناُننشينايبرعينغري

.كنبيام-بجنالا"كيتلا

.يلعنايتازبلاوو..ينولازتالاهب

.كشنمامغتيانزاميروابي:متيلكتبتةغ

.-نيروانوزويليئارسانورنعزئاوأ

بيكلاولورئارانكلثيروا،يبلشةُتعا

. انتريةتزُيتنراقيلكلم"!...كع

.يجيبراةجينمنيرينملكدتُي

.تيغرمويريسعناحكلكيش

. " : ن-3ن:اوو،اعكرلقرطيرينملا

---------

لرب"؟تورثنويكايإ...........بلظماي"

تمتيتلاىنمتقئيبىكمضييهتكيرعزي

.يلكلوأ

رلياتكتري!:سيركولب1"

لويلشلوتيلعنانلات"لتموكلاةبيب1

يبسمميوادي،تيبآلابجيثيلك

لثتق1لاب:ى؟بإيبنامتئاتتبع

لكينثالاقتيرجزيلكلت"؟سكتومتني

- لايراع

تعينااعلإونمم5،لثتابنكل"

ترامروانيبةتلاوللكوباةتومتيم
.ع:ليق.:كتنمقبسملاعفرايلوجلث:".يئاروتتتتيب

. .------- . . . -

كك-30:كتيبِةُي

--------- "متنابغعقتايكرت1-.بعتيبةلاوعريناكنيمأتبلث

رمكنازي1:::::::::::::::::

لكوكتيكتالريزونع

_اقيبأةسرإنم"؟وبقئالئزأليغرك

اكنالاماي!باجن#بتنبكطلغببآ"

تايرتيكستوفرعي،بتنكرورضنوجلابك

ريوأنوجلابينثىتؤتتكرتكانيقيتُكدبع

مكى5ىلإوىرخيتريملابنغتنك

ايلاتعشزروتبكلتلثمب4لكملو83هتلو3

لاقينييرثألا

لئاورالتيكرت----------لورظنتاعويب

تريغمكنانولايايفولشلrيتلا

لزع

ةنومىتوكتك..........جوكيتيتبغروك

لاتايالونمضتت=-انت

LتيتآTEEEEEIEاتتكEE====

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



..----------...مب-------ىقتراجلثتيكةيريقئالريروعشلرهبيل

طيغنقتأيتةاقلاشننيدلبلككام"فقوملمشيبجبيجنينثت

لتنوكيتييىتم.رمتيrةلتكللايروبيجبجـكلياجمت

ةك-:كيكارموةيميينن،تعقيلياليلنستتىرجةيبرعو

سل:يتني-يتق.-لةكرلادييفًالاعتيفةيمانتنا

-م

ا

.لتأ"-بآايتناكنيأ!...ميكُلاضن"ىريقيلثبتمت"ياقايوورب.ثي

ايروأينيليّيرمةيوجةيلالامليوطنمخييتلاريراقتريثُييتكتبيليم

نولوانتيًابتا-يوكتليتابثننويعلينيتكةملكلوأتيباكمهيسوااكع

يرمعنيتع"يت"يج؟يتييايولثتلكيتا"؟بتايلوعيماعكبري

يمتييتلانبيبناوجُلوزايلثتارث:كرمن،نيّنئملبتلؤومت111-.

يتينقسيل-1يتيت"1.ةرملالكلًارواتتووزنم

.نقترتايري--------:سورلاينيركلوب،راراقيقرينمانيرواايويدإبع"

.عينسايبقئيكرالزنلزنمت؟انتننليتدوعولانااكنييلي
----- ةيدنيمهعييييييييييَّيليوراشتيزامن"لتنملكنانوةتك

.نييعتلانأ،نينثانيينقتكتياونتفيعئاي"نتو-يعتبتبلا
---------- - ---------------------------- انتناىلار:يتريتنومنيليثينأنيبتتت1نُك.تعُيتكجكلاو.-

تاؤكزييعشنبقئبةنيينيىتم.نينيعتي-------------------------------.عورغيعينيتيبيقيr:ي،لثٍتتيلامعىلايزبايوب1...ايآ

َّبميتلافقيمعببتريإُتلوبتارلايريتينيبيعيأليلةكمي.يعيد1.اي:_معزتوينيت--لاومناكايانــلتا"---------نوجاتاتوي1ر3

نُتنكوناكيتكبةينيمرايتوسوق.تيكب.انينيرميمعتعيرايعبايريميايلوييييقئ.".-يوانيز،ايلك

...؟تايتييوككقورعتيلةرشت"؟...ييةيبيوةكنئازيأديري،لّيتكنيبًايونسجابةسائؤتنليآ"

جيتكيتيتيبي"1(-1كنيعييعتةقو.ليتقةيئاوريكنو:(عينكيTقتّيتنئيكًبابتراف
نيرثسوتنوكاجنانملكعي:يلي.ريٍةقالع:يتيةّيعأ11-7...لإكتكت"ةع.تاتييموبينكتبع

هو"لث"و"ني"لتوغ"بةيكيتكلكللختتني"..هساريليزارعنيبوىنتاترييتييبيبلشناينايكتناكتاقتي
. . سيتويتيترهوخركلةيتيتيمرورضنعىكارتيقوخءلكوريجةتي"انايب،ترُيتلاز

لكئوكبيكنيريتن-نادإينبايتسوجةعولعل.--------------------------

رعنييريب.يانعينغو.ةركقنقنينويليروانيتفرصيتي
. - - ىكليتكلكمجري-سيئرلةتييريت - ----- -----

اكيةنسبتبتباغنيديارتب7."كيينبنوراريرتعي:"-:ينييعتمتيبجربتاييملاغوتيريفكُتدقيعايجنيا؟لتا"نيب
يت-يع"1--------------------------------.------------------------------.-=--.-=:

-كيرايكتتملكلبيناِتةتىفبلكلكنم؟ناعيبمنعيعايلثلتقميك:-ليرزوربسيتيزاي،تلاريثتةرهزمع-نثكمو:تيلةنبإ
-------------- - - -- -------- ----- : E-. - ------- تعر.--------.---------------------..ميلأ ,

"اتايلو:بتبتزتلوروت:تيعبيساتعبتتاجايلوبنيلكنيتقيلتريماك1--------قاؤزيالتعزايتتلكيسورتتكم*:تصوويسرمبتلتتتابلك...ا

.ىأليولكرزنيريريةكرزيتلات1تَّرظزكغاكيكاغيغبLلكسكعوةاتع
تيع._ررايتةتلكسرموويللكترايوالكبيبآتعt:جربكتنل-ةلتكوةمج

.رلي#ارواابتتزينا"تيَّيريوتفوخكتيميبةاواوميفيميلدلا.يركرورغلكريزنغاَلوج-ستتقئًالكيثو-ةيرينارياييميّلُعةتيبولكرزنيب

.يبلتمتيكًبابجبتايايليسيتي،يتيي----ربيوينرنريلوبريورييقيقووتقولكتزيكروغكأ؟...لُكي

--------------------------------------------- . نييناوبتينعنكتال:لوريبلَّوريزعيكرتياليتلاةين
---- - . .. " ير. -

.يإنكرأ،كلوبتيلويسكلتع،بتارورنزوورتيرتتابكوينلولقت

يادنوأتسلو:اي:تلتألتتعبتتويبةتواوكييكوزةتكتبيبةنيالكيامنا
!يي-وجيسنتعا.لاوماناناونبكتإو:يزككبًبا2وعرلانكلوقاناكولعيي

-- ----------== ع. -. == -

.نييةيواببيبوكيلاناونوميكلت"كلك"ّنألاحتتبككياوةيبوث
--------- اتييبليوو"لكينترمأ.يعرخ- : ,

لتقيلتككنليلليريم.كيغيتينيرينيكيرتايلَّولتيمfؤتييايتلاتتلسرتنع

- : = عااتسكا-188لالجنآr3-1ي

ايزديريتكومنملكنا!ةتيلت-ايلاوتكيارتيرإيآنــس"؟ي

انتنلكنبعلييبأ:نانيبةلآ:يوعرينإيتتسبنيرتيكرتنع

ببةيملعياللزيغيسواتوتيككع----يبيكيوت
2-E*----------------س---------ي-------------------------رمرع-

يبلدبتتلي::ايللانتلكريتلرووجولكملكتيناكيشيتفتتاينقت-

قُييتقونتيتيتنياربولشلكستيلييةيريتيعتيهم
--

ةَّين

-./T187:لجني:
---------------------------------------------------------------------------------------- -
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ن#تمجويكرمبسيف
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1 . ناغ. قايرتلوف

.رورسيملوبلزتعتكئلوم-"ريبعمثهاغلألا--------------------قوجىريبتلاجتتامتساب"

نمنكمينيبيتكؤيوجييرعيبيرض"يبيللاانعباتيتلاياتي
:يّررقتربتعا-ساو"ةيتاربإتيابتوينتت-

-- اضئاتنزورتروزلياكيفوزباقيدبكيتلاةت

.رسينويقيكسيتنيربتييلوكتينيبةيوين"
رويربنييعتولزانملايكيشتلاةعابلانيبيتلاةلفاقوليك2تو

. " _ ويرينيكنيبىزيناتاريجوابككتايتارتمتكملاةتمتةتت:كيتيل

رمىتئرىَّيلدكنزن.نينيكويلكتنيقتنارياعا:"ع2"-.--------------------يقنككنبيفقيضييبياتيتيال
ينايىَّيلكلزنيناغيكوياكتويفعامتكعيضنيرم-..............ييَّيريياعمنوناقنوكتيكًابلا نتبقئًايفتكيوتبيترسالزنالاقيتلاوريرمتلكيكيرمزكييكلرايبيليغ..عا.يل.1يتلاني3%2:تو-42
لاققئاكيللكتكرناكيتلاتارىرامهو-------------------:مك.ةيج-يري":.ر--2يلاتترمعلانقتي.لوألاةعيشنييييييِّيبتاعكتعد:يتالاك

- . - ام/"ابيجتينجملكيلوز.------------------------:نيتّرفتلئوزلاقارزعنإ.ّيبدنليحي

نينجتعيةلاكولا.-..

كيكنزليغلاقيلابنتيلَزوىثيلكىفايلارتـسارعايكزعالكتعموسييقت

َّي::::::::::::::يتينيب

----------- تقلتناينيتنتييلوزنىرازوبتاقفاوم
ةكتعبتييذلاصتسكترمعووايبيلنيبلوثمتلايتقولاكتتموروتيربلكيكوجو

يكنتلانملومييكلشّلكزتلابيبيل=":-::ارث"

يكتعيبعبرمتعلغتيياقراومنونبتييرمكساتونسرتيفرييغتوم،ةلوب

ةكملزألابنجاقتووونيكرواى:لوقاةكاغلوتامنيبلكيفيرقبع،كتاغام

.مكييلكلوولاتاناج ----------

.كعاتتمتائف.بيكاوي
-----

ليللاجعاتموك.-ةيلاتا1-1لاؤتوزئاو1

ا-4اسي------9.4-يأالواهلتت-.يرسرمميعس----------------

=== اةنيزبريرقتلاوتقتتناكةليلتناكناوليواقاكيتوي

ق."َعابيتعٍةعالك--------ةَّينيتسلاةبتعىتروريجايئانث

"-----------------ةَّيت":ا
--------------------------نايبلوأام"

.نييييييييييييييييييييييييييييتَّيتي

-تارييرتاتنريلونامكنإلوانتتبويعاع

؟يفوزينا:بييبيب"

.يليزيتبتلزناةنسلانيبرميثعبيموهبةيرينك"لث"

. - .- ةكأ، يلابينغريئزتاقتوبيياي

ريرتنسزغريقنييعتنعليدبكةيمكنايبلايف
يياهسوردقئاّلكسينيلرلاكلايتلاتاقرطلاةيوركانتايليريياَلوّدعتلزَّيك

."يريبعئارلّانكتتكيتأتيتَّيديؤمنم
."لكاييلابيولوماتاجلث-نزيةيتامتيريب1بتدبي"

.نايسيكلوتميتنروياتونيتاركقيدتتاميكناةؤتنلودعابتيؤورتولتلابوث

ةيرييرتييتلاوةرمىبرَعيتعبسلةديتناب

رييتزيريتكسانكرتيتاوودتايرابزتيكتاغبغبواينغيالدنُينأ

.لزئروسنتسرلليتاملكليزتووياغلكتايقرعىميلنيكمتاىتاتييبيل

ةغتعنتrزلولوجذتتاثغكتسرطؤموماسرلاَّمثنلوك

=====تتتتتتتكا1LE2EIكيتآ-------="

--------------------------------------------------------------------------------

ةيضرعلانزاوي7

---- لومناغيوو"؟.............يلو- "

........يزيةعي كييييييج-نايرييتلاةملكيفويكيرت3:عكربيزيلوfةيركتيو

ًالكناىتتيكروكزناقإراكبشبيكـتمويلاهاغلولاعايبيعيانترك

-نينثأليتي

.يداركتيتيبويلقيّرويكوننمبوكولزاع"ميع""

-يلييفينيتاقيمنايويتاميتاعكتينغ"؟لايعبتايع"
.لزنازتايايكتلامرواتيبلالكبًاكتلوتووكًبالث#رويلثلصاوو---------لقت:"

"كتي:تبسلاةنت-يبع
- ---------- "؟؟؟يقثثروتيلزنايكشريثألوجلي

ويويننيكلكلونامويدىنركيفوربعنيلاموتلكيدىقتريت"

.قئورلكوفتارليكو

--- -- "لكىيكتقرطلكسركغرلتاقيركوبلا"4..........يرغ

:يللثب[ياغو2ايكبعوويكلةك-ريلـًبالبتعرلاراكيبةيزترمغريغ.

.-
اةيتاي:

-- رئًايك- "لاوهيجترن"؟اقيعينل

بتايكبابنياريدنتةتاجرتب"...كيهبابأالعتبتعورزيلانتو"

=====تتتتتتتتتتتتكILTEELIاتيت---------

----------
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ايارورغتمكوريةتكاةت

اقيتَّييزعازيلاديملستومتاريرعتغييبير

-tةكيم3ماعور3يبلاايلك2تعلاو

وانايلسوّرل-علك:و

ولوا"لاجرمتيكلرعلتا

نك4ووديلاقتايلويغّرعتنيكتيلبديلثبةنيلويتيكبايعإتوعن

قتلنيلكةيلكدانمرواشةيفالوقتةيلاقتري!اننأييأتينعييعي

لكنضغتنلاير

------------ --------

- ------- - ات"نا"كيللاو:يلىلع-

منتريلكعيغسيلراكسيرابلينوةيع-

:اَيدعبروزمكسلقنيبييووىاىفلربرلتيو

:زيىكريكةسم.%زئ1ؤتلما

- ت. . -

rع...و....ع

اقتايتإبرلكوزاوةنكمالاويا------------------

----------------- - . . ---- ت
تابلاgايمتنيايلكةنيكورستاوةنلاريتاملكدوجوةتبيتعمستملامكتج

ةَّيككلفسفطاعزآؤرولئومزلزلقريمرشيارو..يتنكرمعمبوت
اةكيولامشاصاخاميركتؤرنوعيغ.يب

.....ديذتيكفرطلكتارييرتعسوتو------ا

2آثعامك،شيغترتريروايلععمحنرتيتلارمعنموًازشتنيتيريكنا

كباغيقُيلئاولوفروبعزتيرلاَّيَزُيًايتنرتنيا

تاذتاقيلعتنم1ؤ"؟يتككيتيرقتت

سوملمنكرةدعيرتيمهيرينأل
"ىةيؤئوترينأامنايبتبلطمهنا"

كيدقاعزآزبيج-قاومنارتيجيإكتوبيجسينير"نيبةينيب
جييجويئايةيوعارُيوسعملاكيليكيوضعورخfكرمنتايثاتييوربزليمويزيتةنجسمي--------

تاقالعيبرعايعي"يلوعينمايلاحيتروصفلكتترو*--زكرمبترمناكةيربر

== رفيرلمعيلجرلانعيرتع1نامع-ىربعثيرتيملنيك

=====EاتعمتIEEETتجت====="."

ا

ةئي.
---------

يعي

"؟بًان:ناُيينتيتايننا----------------:إ"

لكددعباوجُلوالايناملألا

**rناشلعانتاجتنرطنادعتهولكيك:و------يتينيناصتَلوُكيلكريب.

ةيت.هيسرينانبرغبإكلتلنيينواليزئاكيبإ
ة:-سيقمعيو,ىري"

نعوتت:اتللش:تنتزرلكيب1ـلكلابواتابثنوينيكولتنينمؤتةنوني--------

ةياهنروزترايتلاشيعتيكيلشيمتاكبًايلا:ةيتا:ويايوروونلا==

.- ريتسهبرمييعقومنمتاركلالزنًاريبكلا - == ---------

يقلنناجيبرتبكلقإكرتأتايثيتاظناك

يئيبقعمق"

ةيكلريزغريثتيتلا
ةيri-%أكمالايفةيبيلاهيدلتالاناغاي--------

ةطقناوجيف:نايبىفكَّيرييغتلانزتعالكلوتاي

----- - ال. ل-------لاتقلاوةكموةتبلامو -

"؟للrرلزنتةمكبييتّيلترخأةيلام
---------------------------

تييكميكتولةع."اي:ي.لايزيليكريب!فأ"

تييتلاناينثالاذنمستاكبو

انؤ1زوّيبةّي1تتلامعالؤاعوةتسإبثن:"

ة؟يريريتكنيبيعمثيةلتك"

-

ةرتةنكروغيزيزيلبلكزاورولوأام-نيلةناعتنإوًارؤيوربدعتريف

يفريسي
ةقروسوناسيرنيبقِّروُييورايوروكنايرعنىعقاولثبلوؤللاوةنمآ-----

انيلوراكتّلوتلوباكقاتخي

. نارمع. يرواتسيلتقولكنمهاغلوتامىريهوريٌلاتتابيرقنمينتاو

_نانينثاولزناتاب

لكنإيزغًالكةيوينتيناجتيبلثيباباكناهوقتناكايلايلوأاعجيل

:َّيبيتاييتولزناتنىقتيتايتساويرغيكابيكنأ

1

نمنيبناك:ينةردتلكرملكنويووتِّيروابقلزنافرعلاقكلذكتبع

يدرتروبغنت"رمت":هسانمزولتكوباعاتميوعاقك

9------------- "هوذتنلوتيلوبوت -

.قوريرتنزنيايورتاعماكنيلبيتةيفيكنكلوتافاغةّيبلا

يراي..ناغ.عةكننمت

3==عواتيك194ILلالجنآ1==
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HAIRGROWERيللكتيليمزك

يكنييعتنمالإتسيلينريلرتي

الإ-كلومايعلإكتلييكنيلإكومرل

-------- توميقع- كملاجلك

.مغيكنئاغطخريلنيبقمعلاوتيميل

ليرباو2

كبيرختَّنإكCHINA3xتنزيبةمزأ
يتايوثارتوتتقونEرللاؤلشالإبيلاعيو1

لكريشلييربىلعنيعل::%كبًايلوو

-نلن:اي

.لمكالولإتيميليفقموين

جال:اينتعابيكبيتكلإتيريب
ازرممامز3ر3رًايكيميس600ب1.زك

HARوب1يواستلامتنايةينيم:كفلكي

oRowERهتلامتكليكلاجةّنتك

لعبينكلكريملقيإةلغلا

لوكنايةيورزتةنسرثؤتعاو

بتلاتنيرويلشينش

CALCIMناRHUSTQX30بةمرتك

لاؤسنإباعًياعيرشتّنإّيينكrrosو

-------- زي
ةثاغملعمريملانيبةتتملويوايناعمعمكا

ةي32ونئاغيميريييورليومتةراعيغيع

كك30STAPHIsgARLAب1مزع

يفتازورتتونfللاؤسبًكاعوةعيرطتَّنإ

بيبليلا

بوريوغأو

كSTAPHESGARي30Aب1مزت

تازوستتونةللاؤسيفوباعوةعيرطتَّنإ

- نيرليل- ككسلس3قينيملاتابيلكثمنيزوريف

لو:تلاغيتيعتيوليسول"

ع------

ينيرتيفنييكير--------------------------""ةتعإ-.سكنيقّل1

كنيال--------------.3ير(-----------------------------.-

د

.نوريتنيناك.
:تايتغا

-------- (ا----.------------1

رييتنبروبغ"يبا"نfكتايف( رم:-يr:لال:بي؛باجإلابنوًاإ

ؤكزتليزلا

:_عيقترب،سيروعشاللئةغا(2)..
--------- "- ا -r=

ليزلا

:يتملك

،سيلكضرعيى:"اكوك"(2)

--------------- ؟بتمتاج

trةير.

يركنب.هقلقيtكمارونع(1)
؟لةعييروبغنوييفانئان(2)

. . - يغ.-مب "

- ريتاقيرزنُكييكهببتُكنمت

------

انممامزلاؤويو

كتبالمتعيب----ةتعسيالك-تاهوي
:تيوكاوريلكالو::لوفوبتيزعىنييعت

يرطتُعيك3rprrunRusو.تَّيررك3رب-ي26ر2ت_:رماهتامولعم
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- - 1 . N ن"ن- لولياrtبات وروايروولورشاليربع

|لايتغايريلاكنلعاامكبلوا-لgتلاييك

. يئ%شلليكينيل.لاتلاكتب

ِةَّيإ:::::::: ... "
-

ويريارشعراغلولييروب..

تلزتمتييكةّيعتيَّيَلُيو
.ينورلواهيمجتلارسيرتعزينُيسييقت-َّيعةغاي

ةتيميكنإعباتلالثمييويكرمن..عبارتعالامتةيروسنوفع
ايبيقاروايزُيت:"-

بيجمىرتروميتسيرازينعيال.تلتعيلينيتيلمعي-

ايلاوكيبغوورل_اوَليلإنوتوٍةّيميزئاث-سيةتانج

.-- فلع،هيوؤك:اجيلاتايلكتتةنجلترجيتُك

لوجهويترارقملكناكلروارئاعشىرك
--------

ةت-اج44ايبميتوكماغيروفلانيبكاوكلاوتاييكاجينايقرايت"

تعيلطككونبلكوونكؤيعرمناكناوبييليللالوبقةيندتعا،بيتنيترازو

كينيكاككتيلومرافسابعيفدجت،قبتلهتبعلنمللاتعاسيرع

ماعكهيفبيكيافلكنؤؤإيعوبرللكىتكلاجيكىريعيع
ر"عرفنأايبيلكرابمجهتبلا-سيغ#سلال:لانوابتكقيقرتكتيبيللالكلوصح

كيملمعتايعادتنإ:ةعيتارعبيخيلازإيتياهوعئاضتبىتو

يبيرضكوروا:لاؤلإاشتينوروةرطناروانّيلكنزيلاييافقتنلعا

GواهمهتكTلإ)-------------------------

اكنثإلتطكساميريبنئاغمجكرايتةوع

البلانإليروابع-يتناكيرطكـَّيَجلك

بئ3تويل"عكّنئتكاتبلع،بيعو

fج؟كلعابيكرتجابايتوليبرازنإي:"

======EتتتتتتتتIEEETتيت---------

ا.الو:رعيتكرا-----و

----------- ------------ وطاع

عنيةتكدليرايشغنينعاينماع-

يتأتوةلوميتيلكرابكنب.ة:تعلاقتعا

ستكبلايومفئاصبليتوااب:تياجكع
يهتعاناكلوميكنانعاو--

.يريداراي:يللاعتيلوتاكزEتمعنماضاكتظافحىكفلج

عمنئينعنييكريسننمزشتإلايتماكتلكاشطككتتافتلالج
. عمقيىرازتبتشكيعيمجتيبمايةثرا ------------------------------------------------

-----------"-.ةعيضيناوناوجونناك..

رملكينايوماقيلاتاكيك--

يتعيايبوعايغلنيغ

:تلق::ةفج

.تؤ%
او- :-ينعيناك

ِةايعكلواوك-----------ا-اميلة.1-1

.لالماتاكيلعلا."يييزُيوًاعيشلوزنلانعكنا

- .- جييعتنعماتقئاثرازنإبينّيعتنيلوصحنابارتعتيببيتع

. rtةَّيتةنيمانتقاوويروطىئوينشكأم E:: : نارازابكلازإيف
ييم-نشمانتاورينوطاكوإيانيتم%كتبرغتباتلالاناكسلاوط

رميلكيريليبيfرين:ملعاويميقامةنعانكنيرطترطنشدملكميخي
كةتيليبآ-------------هو3-ليا-

سيتلايللا

نيبقِّرلاتعايلعسميركسيكنيرشتالكاملعملابا

قكعيةتكومب1ر6تملعاهوبرمور:" لكلكاترثاتتيريبنكيبكباتك

-س3

مرلاورماكلاو.نوعلادتعابي.زوليعلوي
ترإبككثاضاالُكلعبتعلامعا

ةينكرنتيملَّيذلعاىتريلكقتلكؤككنَّيويال

سل:ةتلال"تعrاتات

:تلكاكلملاوكلايكلاال:يلو

قوتنلعاككعمتجملابيتق65تيج

#كولم:ةيكيfلالكنيبلث:لوراج
يسيسورتنياييلاعنيرشعنأ--------قثكي.ريغال-==-----

لوضتكيليقاوبًاليووروابترورضهرشنانت
ليليريلاتعأىرإكلايوناراتتت

ق.-نكريلشيناقطنمكلايتوتاززركليعوروأنفلاوكتايول"وي
-- . لامع1نشخيا: -- . ----- -----

:"تنةيننعر1نيَّيرينتراميكاينيرضاليلك

===- ---------

-------------------يرجيلبتبكتاالاتياوديز-جي:3 .

-.كسماي

رايفنعانشرم5تببإبإنوزتبايئزمت-

3===ع11Eتسك111224ـلةّيتت---------

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

  
 

 

  



.2-لزغ--------------------
T-------------------لا.اب-----:::نكتقيكيفت

عيراتاملع-.عليتتيعتكلورئ1ربروس

.رتيو
-::::::::::::: ::

نويعيف

----------------- "- 1 يغُيَّيألا . -

.-,ب..ع.م.---------------------T3-7.---------:::::::::::-:-انتاي12rر3%ت-اتلا

ينرت"ةكغإ------------------------يي:كواو:لا..------------------قريقنقتينزترقأ-----------
- ------- ةيكيتايتلقف.----------------------------------------------------.1-------------:-------رع11 - --------------- ------------------ --------

-------سنوتنيب::

-----------ر-------------نألرواوج-ةع

(AK)انكثارتي..نكيلاث..-

------- لزغ

--------------- يف%كنع

.نرقةلكيتينغكلتاقييتلا

-----------------------عترلنيرغنوتيزريب-
------------------------------------------------------------- يم ....... ------ ------ --------

- -------- ----------- ؤبورايلاكلاتقنيتبتعئاي -

- . ةري..رلكتيكنيازنتقي

-يريشقايإانثيوكتيقتك

شريضاينثنيقأ.كينيع

..ريغنيتّيكتلة:-

- .T---------------------- - --------------------------------------------- ------------------------------ ةَّيتي -
وت"تايكزت..------------------ت"-.-------------------اي2%----------

كيبياتنيوغارخإ...*.-...........---:م::

.- وهليتويتيت--تينييوينتعيبيعل"ةنس

ةعييتلانيع-ع-نيعةعةيفا:----- عبتينعاثويلو4ارجايا.انقتقتةغيلاا------2امكتُي

-- rوريتنةيعون.لي ----------يتاياباياالانت"ت.-"":-------------------------------.ينعي

:ونونعيرايف-:يفةةيع...يميعنلاينغي

-..تينينيلينعت-:::::::::::يم = ---------------------------------- . - . يف.رات3,-ر.. يب-r1ر -::::::::: - ----------------------------------------- ----------------- ...

. ----- ريرمتنلنو3-نقعنامعةتسريز:-----------------------------------------------------------يتي..بيعي -------------

ةيتارايب......جئاتكيف
- .- -------- :: ;t:لو:ريزt:اغ )يرو ----------- ... -

ةَّيلّي-1-1:(تالايتغال-7-
.----- -------------------------------------

--- -

------------------------------

---------------------:::::rيزيغيرغنبناورلكنم1اوع

:كيعناننإ:نتنيميبلاغي:---------------

.ةعئاعتييكلوفةعباقعا--
- - - - ةّيأ. مكلايكيلولكيغ

!تيمةزغنيr-تم=--مي:-.-

ِةبُتكاكُينلنكنيبيتمت،عي:------

زتتيبثتنكميالعم-..

انتنشنيتكيملةر":-بتاورلاونامع-
------------------------ -------------- :- - - - - - ----- . .ر رف ل:تينم-نا.أ--امتو:-رممباشلانانلعتيام

نيملاكاينيثعتملا
. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



نيرارولا--------

اهلتايتفلانيبنابيج"

.ررؤم..نييزتقو.-----------------::1--------------

---------: ------------

: - . لاريستات.ن

...هتعمع..-

تعم1ر5كتو،امناكىكتيمعت:-

ثعبيوك-نزومتبيغيمع:------------------
ةياغب.نو."ةتُكو.مت.:-----------=-=---------------------------------

ةهبيرغتويتيونيأ:-:----------------راقعنفو

.رغماراعلث:زايياهام::.-.اعييعماقتنك-

.تنرتمنييزت

--

. ---- F ..ي- --------

عنوةتعنوزوعلأ

. -- .نإ:تلكاتور - . - - . - . - ز.-:يهو .

- ينويلوايف
. - = . -

.....!ايألبعتي

نايرميربلناك...نتفلانثت-

----- اورث - -------- . - . -

ئرميتاملكىلعناريع:24:جمريغنويع رمنيرعكيرشناك-
1"م.--------------------

يل::هتعانيتيب-3ئاعيميسو:ي::

--
-----

.

.

--

--

تايبعوةيتنالف"

----------غنيييشلكلؤافت

- - تلاق-لعف ----

--------

. - :::::ة ----يي:-.
1 - ------------------ رمس --------------

يلا--.يملاظلاقةيلك-

-- نييكاتنك. ي------------.ةي"ر-1يتأت -

تيtr::يةررومنعكيني.ركfكنمكو-ةَّي--

نوةتك.يتكعF-.-ييايز--------------------------------------------------

2:-1:يّيعييتيننيزو
. - رييرعمريغزعت.رز-ةيزكك

- ----------- . .- - يكيلاغنيلقإلث --------

---- .2%. . . . . م-. rي::نأنعى:وونتي اتناتعا -

:عيانئتق-.ةْيتّيٌراعرمينلليئ1نا:لايريويميرييت

ةتقؤةَّيعّيريةيةَّيتتابنادعبيتينكيهب:عا
ال:الويكبيتعانشرمنوتنانكييف

--------- عيبانيلايك.-ةيعةليتايليبعليناكناولا

تعاهييكتيج.يإ.ةعرتيتلاايبيغاي::

------ . ع.ِة-تإىريى7قئاورلئزجانيب :: ----------------------=-=-----------------------------------------=-----------------------------------

------------يع.--------------------------------------يانك":---------------------انتانازنت------:ريمألووتربليجككتعرب:ومريةيرتليئيرمكترغبابنم-

ُيةتكتايتخالكى3بنج%----------------.ةنيغيف.ةيعةيعتاعبتسابيريكنئارقهباةيومنتَلورغرنثريغنمِةعيمل
مم".-----ةار-------------------.بعال""ةا.ةنال-1-:ةَّي.ريلا-اهن4ك

-------- ------
.

---------- .- --------

.

. -

ناهويوتلينيمويلوا

نيgةكتازة1كيفييوتيا

لازإيبتاروينايكلامكلع

. -

1
------------

نيبةكاتقاينعيةتسبتعي:ريبيل..ملألانيب

نيتركلكعنميناكمغلييكنت:.م

تيةكيكاوينييولكنأ-
عنيَّنكتكيويثنيرومناغ:-

نيبةكمقيإةييوبيتزئا:-

ة%2-.-----------
--------- ----- اكان7 ----------- -

للاالايبستعمتنيب
-----------------

- -------------

-

----------------------

--------

":تلاةتكتلا
--------

. -

. -

يرغ

--------

ي لي 2ـلا اي-----

------

------

 

 

 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



لكتارميتابكيئالو

ل:ةيليليتتياهنشرتمت

لثناثليولوليgقلابتييرب

لاوك.بسانملستت

هتهالياكtإنيكرامجششمتي

.يلاةّيتتلباف:لواوةتترللاوم

لاريتامكلول:ضييبت-يتامةكرش

هوةّيتييباحدككيبسترألا

."رَّيب،نيعلانيبو

ت"لاثتبيتتايى؟كتألب

:يrلث:وراخىكرليبيلسيمارلا

لكلعزمررعرتيلماعتلابيز

رورمي...........لوألترثك

لؤاجًابيدضَّيلعيلوعياملكنيغلالش

لوfr:وثؤتنيالي=ـليرامت

رإيلمُي.قزأنازاعو

همشةانايبليبلردنُكىتم

ميكةبلابنزيوينويسبلا

ككنعنابعاي:تمتييال
و,ى*ةغايتنخوعشتيبي

لا"ARيمعمTiاريا:ر2

لوئt.انالتيةكاتف

ع

ريزغمم3ةاوةكاينعبيغتةعي-

رورمي...لوكاك

.يميتضرتيكقثونقعي

.يممةبتكملزلكتظاتكيرلاكىري

لايع-------------:اغزئانبخ

ةيلاملاليربتامككتيت"يفمترلا

ةيلكينترعرىكمةياغت

م3ياغت:ًارمتجاكةنيعتنرطىرابت

ةيلاملاليبيتعتريتوايناك

نا............نا.قط:رليغ

راريلك;"روكرمكاينيك

ليزتيكسورتعىكنابّلكرييبغ

ناكةوعيارابتعت.بتلثم،انت

انتاللونابمةتسلرتتنيزت

g-يفيزييتؤ

=1يأ-ويخلببتيترزننا

ت"لكؤتسمالثماعاعويريم

لوعيبييليلج.لابجرييج"

ةتيمللثتإموقتلورتبطانمع

لكناليئايبسيلكcرطبيع

روجال...........لماعبقم

==== rلكاضيتيلامربنام

ببلكّياّلكتبيىرتلثباعرب

لكتباجاكولكيكةق

بشنوئكتيافك..نارغيور

-------IتجتIE23-Tعتستr_==3

.تا--

ككايهلابتةولاوةنعلؤاستلئاورل---------

"تيعلاك-ايهتتيتلاةيا
ك-كايورابتةقاولاوةفلكتيلع

1 ةرتفلكسوكسيتكنايلت

. يلعكركونيديوهتنجلنالعا

لكيؤروفسك[...لكسبيgالت

لثيفابلساحاوويتقنع==سعrع

بعقايللوينيتنسىراوللو-

لّبعيو1الولكسوفزنيرغنلاروا

هبت-لاجاييتونيكركلامحايريب

لاولع.........ناتيقَع

رويوابيلوغيرا.ل.------ -

.

------------

-نييضايرلاضييبت

--------نييتيوكنيكّنئييل

ليتابوىناقوطكوكومين

اوجايلوتالريبوجبوبعاكسما

يgتاجومىكنابليكيراكلا
ـلاوقراع...........ةتبيليف

لكرعاقونميعويرلرَّيَلو،سيك

.باعلالاكلتفرصتتُكةكعنمككىكيش

.وكلكنعؤبكاعّزورازكيلىتررزئارج

بتلاعكشغملاعىتو!وتووبتـلاعارابتّيج

مغلاويو.....يتوميام

وزئرآيكرتبلطتياريت

لمشكلصتيريبعتللنيدلا

لgباتعولامع3لت"لكيو

لتريغكلصيرييتىكلنتيقي

.نيتبابملييلاروعلكري

biazdillGEaanchal.com.pk

.ناننإمتيس.لاسابع

لثمrايايرثتنواةنورعرمي

لوعتايك:تعنبحاصلشلرتنلا

لثاتلثُينؤيريريغيمي

الوf=ت:تزعبحاصنآلشاعو

ايلاخاكيكؤم.نما(ونايب)نايسيمأ

.يريغليبوكةيكيتكنمنوغناي

لش"ةيلاملاوةكلاgكلوبجن

ينثتالريانييفتيبلكلكشت
لاوج--------------:يفلاخرو

اكرلكلماعوتاعامعلكيبلتنأ

اتاتيرولوزترزتلغبي

يئيوار...شامرغتاع
ت-تك2نوناعيونريلوباكّي

هتنييكرنلاستااوا:-ملف

ينونيايفورعمقئبرمتلسك

بتتآارنابمترفنوتيك

ريباب.يب.شُكةتفع

ةتللَزّيزتيلوينيبنتفلاوبج

ناامككجككيكبت:يلب

ةتينلاستكيجوجيكووينايزبقرك

كايويقلاونارجوك..ليمع

13TقتجتT-T23ة-IT31تعست_E3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



-كتايركتتزفأنملوأابنجكتياتلر:قاةروالوناورمع

تعيوعورواليوأتل"نكمتكاورن:يترالا"نكياغ"ينيا":قا

نrاقاوعناثي-4اي-ست:!رايرخ!يفغاكنايلكريم

لr1ؤتولثووبجرواtربكتريظ)نَّيخيفاتكامك

كتايللالكةناعتتيعقيرتاملك

رياسترنيرامنيتينغتومةياتنوغ

بوتكاامكنملداعوغ"ةيسرتلارخؤم

جرلع_ارنتنتتــيارواtملوربالتم5-أ:تعاوبرا

rtونيمئاقلاعلازتالنواتيكتابةول"

يقابلايتيزلاتاترمقلغم

لاودتقناعنتبيات

.ابُياذالماليبكيتوكقتال

::يتنوتسألتيميساةبلاارايتنغ"

نكلديريامكناجيلإلَّيَلإلشينــةلبج

لثاتكابيرابس:"يل--------اب.ة:وauنيرايلي

نكسيلوألا،ني"ةل:لثتقرلك

يدن:ثيللابينفلك،البقينكي

:اننا:ةل"هنابةيليستنيابتت

..(يتانق

.لاتتقا.نييلاتتيعبتوةعيشيقتلينا

لكتلش":يبياغمكل1ؤتتلاجينورلتتةيعقلغتياليكسرينغيعنيعيو

ليلنيبانتيوومنتىتيزكنييكريكليينارياةغليتيليبنعرييكل

لث4للازTيغلكنامعةتيسينبيةكاضروىونيننيعتي-

- - - ريقةيمنتب:يمل
-نّي:ةتنةتكانلآمكلاعيلاق:بتإبتةت" - سكوبنب

تلواحامكلرغيتمأكلوريبيف:"ينللقوط
:ةينابتقويأنشنتيةتواتبي

- "تمتلابتاومكةلثغواكيردننأانيلع

بعلتبيرتلاشلشيتارئ1رك------

اعيوعسواملعم1""

. - يميتنتميتدلت

ةي:نوكماظنىتنت-ويتارئايتيب--------------عيقتي
-- -------------- 1 -- -- - -------- .

نيتخيع3لتئرغملم1ؤتلاعكينغييبر.يليليتعلايلا

"ةتمي

تبعتةتيبيتلإيوابع
لث:موطتلاقامراعتعيشيريايا

لتتتخ:؟لؤاجل-"تقو"بلتتوتكرخاتارلايخكليروا(لومزرط)سوميننعنشت

ت

- رمككبإتيرييوومخ)ةذتعتـ1نيبو

لثموُعباوجلاتيمراع

اي:بتمناكبلطكتنجةتمتامكلانقانا

تك::تاقيإنكريت:تة1تعةكتكلكتسيلل:و

لاوك------------------------بإبلت

.تقزتعا

لاتياغنيتلودلالتاقتلكتلوولكساروا

ياوليلنازفتملكنمةيليلريظايتعإ

لّبتتملالتإ.نسلابيكللويروالوباخ

وتاوبةتيمالثانتمت

االلشتعنقاملكلكرزلاعماتاينانأبيجعؤثع

رتانالويتلاهنعنيتبيقئوهتكمتت

.ناعيتريبكنيرمزيتينفنيترثؤمرف
. ------ -ي. . == .. -

- نكناوغٌلوكتتةنمسألا:بتةينيتالوفيا

.نيسمخلكتعزإنكاتهكروانتغيالولشتُي

.بس-هت-َلوجبىترتلك:نيتت

نييعتمتلويغوخليجتيبوسن11:يلكتيزلا

.قوبليكعبتبركةكرعمنابايلاونيرك
--------

.نيوالكوناكعليزنيكنيياحايكعيبب

.-يتَّيعتَّييتيتأتو

------------ - ًابيتةَّيسيئض
ري-

ةريوزتتايوبلريك

.ي,,ي-

.تينتينوميتضفرتتلامكلوارابتَلوبج

لوليتعلty,ماع:يوديتلكتخرمنيبنوتاتك

ليتسارةوريزعتلا

ىلكورلاتينيبشرعقنانالما

وركتبييلكةملكريضلا

يلياجدلاكةكارضةَّيلي

ايويينيكةتكنيعابةبتعىيل"

ىكيّننًةريبيرسويرينيتتبعلايريملا

.هبتقكلةكلانينرليك

. كيام. يلكلككشئ1:روالكاكيرما

ةت-ةيجيرمز

لاويام...توغيام

نتيلكوجيي

كسيرنيتيلاجمايلوجنايغأمانتيفو

yaadgarGEaanchal.com.pk

نل1%قلا

جاوملئtنلةرت"رشل:بتهوربيبكنامغو

يلكليمتمورو)يلكلو(بلاغلكةنور)

روالكنإنEيار(لش::ن)روابتتياب(

قرسينيبنييعتنيتلكريت(كلظيوت)

. - هوت(وعورتنللشنامغي)ةكلإيميتلةت

تتاتعشُتخارت)كرتشنيكءالا

راتاكتعتخىفانريوؤيانينايككملك

عرو(بتbr.ربعتعوتزياولوالالاتشلاوتي

لقت)لثنقتيريبتوملشرعيومرايلوك

.عيابت"(ت)شا(ليمريرغكنا(رليكتنزور

( ور)ينزغويلترابتواباتايتوميلب

ةلك(قئًائر)يلعسما(تيب)يراتايلث
وارواةتسزايتإلاريل11ةياورلًاريراغيلوزوس

ومرزّر1ةيورل1ينيَلولشّلكتت

(مُكيعشل)قوتعيبي

ةزةثلالومينلينكوارتعشلاسويرجوبا

نالبكشوةلكيارتلاتشرليازنـم

كلالشروابتلاريهزورلكاوكهزيربتبيلك

ةتانبللابتاكلاهؤلرتكوزوررواكيلووليسيصخ

رواوروبعلِةيعايتلقيونوناكنلوالتب

ليرمّولكرّرعّنرةمكاَّيعتتميكش

ةز::2يبكتلّوؤيوامفةرا1ييك

(مونيراني)

------------ تعيوف11ويقتاع

لكمكىككسياروشورنعنيلا

------ ----- يرئ1اغيئرىكسنةليونتىنمتت
عبتيرليكيوون1نملورطقكمغلوجتقتلالتاذةلريالرتنيوفتّنقيليماةتت

----------- لك2 وايورلعورغيكلتيابتلاكلِاةلكيزروفيلخلامك

E3__ع3="اتتكT235-Tقتجتتآ1-3=

تبركرويوت1

اومكلنايمرولكسوئجاركوالؤوسأTنالتا
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بعاجرتأترطلاكلتبلوبنياتيش

تكلتايلاريلليروا

وبماهرتيرانلي:ت":::::::::::

ليتسالابلاتنكتلازأللزانترجا

كذُيتؤيلَزيمس:ايرلالويخ

لاوجوايريتواتكلانيروريسع

TAتبعلتشتتلاتلثايريلإنئ

ةقإآايرلكشؤمتايوستلانييليكلبج

--------- ة:ي:كلليكنزلا

سيتوميبورابانتغتو.نيينورتكلا

بتعلتبتوتان.راوي،ىرث..

ةتامتيناًاتتاير:ت1ر3يلإش:بج

اوعجرًاروإتاعيايتوكسالكيلنيترملبإ

بتنلو

تومتربونيتوتياةتغمينعي

-ةتة:نابسنياليريل

نايمريلّوكشالتنأ-

يناتيرو"11

تمتتيتلا

اعوقعنم:-

تث::ةعلاش

نوعكتيوسقبتنكي::

رارزارتمور-

بلغيتعنقرطلّثشتريع*

نلتاسورياناكيرما

نانكمع

ةتروتامايجرولاتيملتئًانيبملاوتايركؤي:ي.

جميتيلارايلآلاو

لالتَإلوزتتلرثُكييب1َليك::

توركلثمازيةدّبتيةتا

تساهو-ن:تسوعحرطلك.فلؤر:ج

ام3ةتـلابلاةتيارناةلثلوريرئاقلويريتام

.ةعرزيعتىتلا"اميتتيزنلثلتويك7ةبجعبينتباتتاوصأعي"

يتلا،قمري:رتملثةاونلكريتلاّيمةّارميبتكنمرمابيتينتايزةبع:و

لتي:يميريثقوشلكبوبهبنtةغبنينينايكنيبعtيلشتًلاغ

. " سيتوىتانكراييكتمجبجلكنيبكتام8تتيكبيتاعي

.ينغينتينينويتاومةئيبليقث"وكرايةكيبلولةيتنييناتيع

."-"-ينينيماكليئ2ايقتوم"ييبتملككتكيتكيناك

.قرطلكلاتشانأ:نييكلنيعبامسيلةغيلاوتوبنارت"لابتبولةني

ولتنيتجارواولثاهزئ1ستىوجلوووسأةيونتلشلكعوييت4ؤمةكتاي
.يوغ:ينايزي

نتبلاتننيتيبرتبعيلتراموجملكةلدتعمكلوغةيليعةنسلكةكنانالبي

------ - سا،ىَزجنوثةوقتنينواياينالوقا

يلاكويلوأاووبج-نرتوسنعيك1

.نسعيقريدنقيتعيبعقعي

بعلبيتيوجنيون1ويىتسيئروبعلةلئًالوأ

.هقايسوانكةنرمربتعيةينسمليت

-------- - -------- ةيجي:-او

" - ... - .- هتعياكةنةتغالاتمتةقثاو

يعيكينيعينيععيقوت :تلءر..ري11بييكلوبنييع------لنيثع

------ اtrبع
ي ينلرويتعلينكيهيلعككلورلكزورتيان

. -
يتل ليراّيتارواتtرتنع كرَيرمكزت E نمكيلونيت

سيرتنعاكناليريؤمعتوبتبسكايوتًاعباتًابيئكانتقوولالثةيباراقلا

. لوهتايرجمولعكعونؤميلاوولكقروزكرت.لوبنبقّثررواينايكلايفلثمتتركشا

"Tةتيوصي.تكيىتةعىتيونّيعتاج".بعلييناثآلاوراقتولئrةتب

يجازم

ةتكتنلكيابسلوقتايجنيوني

- -
:ام3ةيدلاكتعترميلوال

ومنت"لوأكلذبةنلعمابوجلث:ريبوش

ومن.لاكيعمروا

-- نأمعز --------------

يسنيتللا

.ب..شي:ينيتويكة:,بسانتتليوطنيراطتىقبينـًلاراةناكميلاكيؤروق1...نئربييلت

ايموينولش"نتشتالاساكياروامتهناةيدنلكتّن1ىلإلكتتادعبكنظتأايـلصتيري

تاغناليلاتلامهترايرواباتنتقماغ.هلكرللثمتنميلالثميباوعكلتا-ايبيسييييييكتبمنيتانريتيركنزتخت

-:ينربتعييتميرييتّنتيم-.يرييرتيتري،يدينيكياست-1عيةيريةيموييوماكتةغيًاكنت

لتليخكلوالتبتنشغتحاتتوليزنتةتوكن:::::::::-نزينانع:يلاوايكرتنَّيغةيبي

تايبلكعدرلالاوزيليخرواوبرعيناايتيبةيك..رولقبسوجرنيس"ةماقيوبتكُيةـلككنْيينايرإبيقنك

(فصاولفعإو)ة:سينيبرييمينسيرتازتتيتلاةئيسيتيلاديملاتمتمناكامكةع

نات...ةباطتيز------------------------.تيي-دنرتكيلٌعركؤيوبيمانيديانيقوع

-.نميأ...ىفنيزئاعولا:يرتم

لومت

3__عEاتسكID235_Tجتت-
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aaynaGEaanchal.conn.pk اعإلاب. رم

يلوتبعاضختبيبينومقليمابةيبيانتروثيناسل#1,مهرعا.تااور...دجاوءارقا

ةعيلُييك-كيرلغورتيعربةلسليمربرايايينيبييكينيك

بملةليتزيمتيوتكأنألب،بس:سابتتسا:يمتاينثُييكور2و3

رباجايتبهينبَّيللورت"لياهيفينt-نياييهتيشمعإلوينابساةرزتنEيقايازغًارايت
ا-راتيماليلغشةيلكبلاورموسواوال:يرم-لاتشالابامل:31يف.اوكزتريالولايفزييمب

"نثT"ونيتيلتايايرينيلرتكبع

دبعلن"ـبليثمتىلاتبهاسييتاينيبنابايلابملع----------ث:------------نلبق--

ايلاتانقكنييارشام-لبستلقا.يلاليةلودلانابروانا.

تبعليناكيناتليينادينترازام"نوتأدتيمبغيلبتعي

كلةلااياييريك-يلايتبيتزان14قرغارتليللا----------

:عواينييقرعينتنتومللنيتيمرتاماحوريافلاتربع.-

.شباجنواعتتولايخنكلامتكوبمب1امغنيك======-=-=ة::---------------------------------------ةيانع

- ---------- تيو. نيرئًاريإلشناقلمعلاو

ةياعتلاعيبلاتاينيغيمَّيتيفاع#عييكايمييويجراييغئاص
،معتبعلتللازنلاملانيلابنإ":تيلانيسة:يغتل

نايغ:مهتلالكشتيتلا،رارش.3زك::::::ئراققرزاع:3تنبةجرم"ةتوميقتكلتخت

.يايتنغ.يدعلالاناميسافلا11tسلا:لاقليt:تيمومعتىتاتيبامبيعبكك"نيعتيو

ليئ2-تنكا،-لمااليتلا::.مةيب-ينويعبيرجيبيج1

-- ينامقريبلالاا.اا."انلالإتارايتاهلتيابتمكنيزياع

باتكلالادانمامارا"-اماما،لثاممرورمزييس"ليني"فتغتذقلا

كزتعرهيهيلالاالاتالالسلاالاياتبعل:يللثغرمدـكاياتيب

يرضلطتريزينالما"لايا،يرملارايانيمهتملث":تبتك:تلابشيبإ

ريقاعشلاtيلغناغ.

.نيَّيراثابلالئاسمعيبلابيملاعراعلانإلابيناعييروييرهبالكهبيط

ريلكاجتينابملاةياهبلماعسومبناتماعيكيرمألاةعم"بناوخيروأ"َلولمتريةيلمع

ةتبايلكيعسيوالانور":عبككسياليايبعلاباياياتبيـبنانPowerfةلدتبيتات"تسانت

.نييلاهنيةيثتنةنراليليبازيإ-نيّيوممتيتامكغولبىتررقتيقمةيمامالانيب

لؤيةعارغزتيرليريمينيتارفّلكتامإ..يتءامتئرلاىريوزاعةمكنزغزتقرليترابع

قيلتةيرتيتلاةغررتالب:لمكيواربهتلازكتببعاقتدعبتمغكتا_تاتينل."

Eةل#1كابتكايتبتكةنيونكمينمبج:يللاخرورضسيزيإثُي.-

- ةيؤرالثتمشغ

ةعFعاتسكIL237_Iجتت-3

عبتتتاع

لينليفرتميتومنكينويو

--------- ترظلك. ليةليمي

لثيلوبييكوفقتيكزتلغك

- تاتوا-

----- --------

--

--
-

قيربلغيتنبالتلياتيب
ستس

يليكنترلايتغابتليدبيتي"..

.يعيرزتلؤ:كيتكتتختنانأ

بايلكش
.

ةنامعتياكني

يورلتمنإ.ة:تسوب-----كزت

:ا1تيجيننأEز:ياخمر

َّي3;

1-tم

ىلانمزلاوتايديكغناغربلُكتاتما

سولويرتعفرومكيلعشلئغثعداعابوا

عمريتانبلبلتلعئاغوغتامك

هيالوىلانازئىكّنيولبلثاك

يريركتةنسلالاملاكملاوا

.مراوا

نعامكنييزتلابنييتياتياب::

نيتيبيروزيتثسكنلق

===== ل:بتجايكاكتوةدايزتمتيتلانانثا ::

بعلتئاكيمدين

ل:يلبتيتحتنكتبسملكنيعتي::

تكييلثنازةتتلامآتلاكتلاجوتبثت

عقومنيتبيولدتعتتلازاكتا

لزكرننروك..يريغيل

نيتيك

تببسبنكلوةيع-بيبافياتيع-

نزرنوينانويلابجركتبتتايبلسبتلت

ةيمنتيفينويمنريابايريتيبّنيبتوك

ةيميتيبيلبقتيورلًاديتّنلاغتايا
---------

.

.لوا

.
تيو

قيينيلييكتيتلاشنتربجنايع

":نيترمةفك

ةين1 :يمشنتثتجنيتويناريالاةيلآ

.ونيعيوعتةتينلوًاّلكنوكن..

نرينومثةاكنايكيكسيةتيمتمينغ

-نيقيلتيكلاملاناك

رعبكنرسيتلاجرانيرسريبنؤون1

.يتشنمّرظفاغغريقاصرخت
-----

لكرمث----------لترومرم

رلاعملشنت:نيتمنيتياوو!ايجروانال

تيرتعجري:يزاريرمورتةباجئانيا

(وينعلاتشاىتلا

رُكلاب-------------لوزماطور:زت

يرزيللاقتا

قليتنرطضييّنرساقيوًاك..

. بعلأتيولغ

:ايتتقرناريرواتراورثيلنانا

=L13تيتآIE255=TتعتF=====ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لوةليوبسيَليلئاعيلكلورتوبيجنيّيتكهيكينيناعيىتلاةيكلإخارابريؤانبانييعت

رشلانانييلكليياتنابمةنقتمةملكنانيقيب

لثغكبمبرشبيلاعمعيعا"طتفرطىرييتاعامتنتلُي.نيدلاولاهبيذتميدمحاهقيتع

خيسـييك:نككيتناكنيلاخابياميتلوقليدبريفابيليسلااينيقيفتابغكين

ياللومقرتإينمتينمك"ليتبعت"(تعإنكتزمب).سومقرلعورغدعقيلُي1

يما-ايبيليفاتينيT".يباجياتنليكيت"بليT"بt1مةزيجييلليقىتعيبي

هيبنتي"لنايبتايجنيتوميتيوك"ثكاي"..(.ثلاث):لاغنايرامنيتراغاكي

كتيوميلنوكيىيبابعةّيرعتامتم:بيلياربلث"اركبمليذتيمحناربيللانييزت

انت"قاثبعانلكباتكؤ":"المتمتلاو،لشلادتميلنشنرتنيايبلاوةيروأ"تنرويف

تيرطيكناب:يللريمرت.اشئانثتنلا---------.اريرون-ببسبيتأتةراينيبورنييرا

بتتعاخنديناكنمنوقيابنوكتنأللب،ليبتنأمغرو.هبتدتعياعينكيت-3

تبيتامةكلانيبارورما:4يدلنأىسنوتلالايورويورليوناميا-----------

ايا4ي:اتلابو..يت.يتاملكتءاسننكنابليئايز:-لشتبيكسييثوزي

نورثtسيتتبتاعتينمنانانعاعروابنكيزمتب:(ةَّي

.ل-=====1رلةررقتيب!نكمتب"تساميبيوتنكري"لوكين:تلاةيئايزي"؟ريثاتيليت

ناتلاجيلثنمريانيراوثنشتباوناييفقوثخ=#تعي:توريغيياغرلاويعيبن-

.ةسكاعمنيتيبيتعتةباقنهييكعغرورتييبيتنبتكيناكيتينيفو

- تا!لَّيبو -

رعشت.نييعتلا

كيليتقنابعاللالُكَليجتانايبيفينيشياعيار-----------

هشلاهتينينغتشنياتربلاينينيبلاةيبي.يكيرمالانييعت

بنبقسانأتبتك:سوي"لي:كا3(نيr)-كرتننل:يزتاريترلقت

لثميتيم"لألاببعالككسباين":كلثبي،لكشلاتربعةنتمملانيتيتاييرأزتبتيدازأ:ىنزي::

نامثلبييغتيقورشتيليتعكساتاتارابتتمانتاعياكاكتمةقالعكلانـيبةعاق"يت

Iلولجنيزَّيت:نيلو:ل"اهتبيتلنورورمةيلمعكرتىزغةي"يتنوب"بعيلاغيتيف

بيكنيبةنتنش-نتاتيريهاشلًاتيياعمبيلاي":دسيتابةيراسييكري"ينبي

يلئاعور"ستبترابتاطلسلايفانناايرتي---------نأب:%م،بعتيالنابياربانلايخ

تفريكيدهتينتقانايزمنشلنويبيللا%1نملوالانانمن:".لتf"رون"لشينروبلزتعم

نملكلاعنْقرينيميلالقعيل#1امسو.لرتنع.سوينالامتبتبعليتراغوبجنأ

-- . تاياوركزانتلشنانيارب(ني يترت)rليربت

ليطعاةتيبيبيدنيليمزعسانرتناالُي1يلإعايعا.هلاونارجوك...........لونكتلاريقا
لامرلويزنيلريالًا-اللنيرلانتنيابت.ءابالاونتربتعنراعجلذبيرويويخنعانتي1نكرلك2رورمواوبسمسوم

تلل"اينولاوميتيلايةدجاوتملاوريبعتةعل#ةاتعتلوباـبـتبيكةي-اةرايزعيكنزتملكريxروابت

بختبلب:يكز:لوئيز:ـبـللقترتبتكناريايلالوجليننترايتكاغيميتيقتنت

نكمئاع:َلاسًاكيدهتايتبميزامتنألب:ةيلانيقتريتياويكنايعربيعاعزإبترم

ئبنتًانئاكيلنيبتّنكنتتالو.نيتزتيميعنلالاومارييستنعكيفريم:نمي

. - يفاياشيدنلّيينيتسنيكلينلك

يلابينل#1رييسيليت-ياعرس:تيوينغيتفرطىريولُيًاتباغ.باشوخ،دوعسمتفع

:_ع11EتسكIE233=Tنجت-3

امرمسنةارزملكبيت-

غةيعبتُي-
ةيبُي

ةينقيام1

ناكنرتسيسومىتريِّليرايلاكنكلكشتت11يتلاةينفهجيجزتيقيدصةيفوصع-

.يلتيتلاراودالاسهك"ينيرغريافرينوانريجينكلريسكيرنةثاغنئلطألاريبعةيتاع

ةّيمتَّي:..ةيشزروناعم-ينئافلالايتريلايكايلاتتمتارولاقلياثاتروبيغاييبكالتئش

رجننيرت1كيب1ريتنشذكعيعفرلنّيبت:1ازعنتتاروالوعت%نازورولينلاشينغ-؟كبع

نيبقي-يكةر1لوانتوطارياّناًايجنييعتيلع"نT"يتيآغنايوكتيب،احييفات

.نيي-ينتروجيريبيتيكسلكين:ارمتاذةيباعيبعىتاجنتبثكنوطالكبآثارمؤًاث"
ايبيلوميتيك،شتنريثي"نامبيوكنييعتتاباتتيثيكينابايناكماوزيليروأنركتمارج

ايايمتناةيبانيكلوتبةقايلتتعتلاَرتماقيايانثأ:ناييوقبآ(ميبكا)زاريش
ةنتنا:ى3الانتنلوتالاميتارابمعقاولا-درلشيليراقتكةيلو:لاةعإككتبم"كنيعي.ريبك

لتعيميرغميرتلانوريكيايلواربقكيرثلاغنيلرييبآنأ،ينت

،يز
ريئربيهيلا1ابخنتكتعوم.هيقرشرويدمحا.دقورافهشئاع

ةلث-بتكيلورئم:ينيرمتكبعبآايريبيسولوالاارتايتفسان

امريإ...تعربتياينيمريتلوقتتاكّرعيبوكنيكتمغتبلاب

تيبةنيتبيتكيفةنيز:ديوعييَّيليلوةلياتلاوطكي

يلزيهيتيناربيتاملكنانييرازنلايهنيماثلوتامروالزانداش

.2ليري.عقييييييتيإ...نرنيناعييتلاواريثكيتيكيريبيتاك

اياةبتع.ليتس،بعتيتبتكناوناكةنايمرواانا...امابوغاينميفآtخمثعو

يميبعغتيعتستيهللاي1ر3:يزوديزينايلك

ا:ةيبت"11--
------------------------------- وتييتلاوةيليغ،يلالكى3"زنيشولويابيدع

ةت_وبوي-::::تي:::::::::::نزخيراتكيتسيإتنيزختليزاملع

بآبيرتيناث.كورباي.سكيرن،نلعامتجالالالخرمتعيورطنانأيبيديةينلاناميغلا-بي

ع-ةَّيلُي"يلبميتنانوييراكيهقزئاواببسيةزغبنوقرتاقتلئكتكلالكلوبع

. . . - " يبابشلالتكلاتارامتبايبميبآ

ني:ليزي،يندتبةيتيبتييكـتعال%1يازنيسزنارزييئإةماعلا.ىرمىريلهوجديبأ

.نيبنكوبنيتيليولكمازكا،كيوبليميتتحار----ريمrقتلييتمبميقلثةريثك

.ومنتامكلثةوخنيئراهمتغا،كنيرئرافتمتيعيقت"كاريبكناكغنويوقرخرياويوت،لثز,نويميت

يرتعتيهيلرئازنليبقووبيبزقثبيندتبعلن"لثممولينير

.يفوروينييويتشتسولسارنتناو:لسالاتايلكلكأينعةليدؤييتلاةبآكلاءايبنأ

.قزةلاتيتنكوبنولوملانييلوتاميزنازتيقاعزآةنابج-هيكتعاجئتعاسيوابيعبيعايزلك

. - َلسبتبركييعتوغييةيبايغزبثادتكغوأنلينينعيالينتعفأانك:اهنم
. - متنيكـ1قيبتكروينييالرتنيروذنبآنكعيديعتااتلًلارعلوي-ين#نيتومتًاتقرسيششتإلا

.ةتتتاريرمتلكنمنيتتيويسابعايلروبناكشيتيلكيوقئاثوةنيعتييتلايالباييتيكي

.ليمعلابةيلورتييبتييتلاةيوينةيالوليناباينا-4يبلتلينةَّينناننا-اني
.يزيرنىتيوقنيرثيبىرتنتلُيكلابانلكانحارنجتياغلكتفع؟بآ-يتبعاقباب

قلغيقومرشخبممنا،نكايناثنيب(وناب)بيارمالزغاتويبلاغ:ائزئايز-نلولوينيثأتي
عرونعاهبيرامريؤيكبميقيثل(لث)؟لكنثتتعقوو؟يةيليوجقورقكلُّي1

==TEاتتكا12331اجتتآ__3
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مالعوتمزتمينميلانالاقينيتيموكاجّزتعىتنسوبيبيباناللياكلونايريلاكيتيارن

ةعاكسنيبيدنلتكسان-نيدعتلاتايتلانتببسبقانشنريكىبميناىتلا

ةتوعنتئيبةثراكناثوايمايسنيقك:ةينيثا:نتتناكلايتفةتبنعيمالكعقي

نمايةرمريبنابيئادتبالتنوب"لاقتانفعتمتتيتلا.يلكبيTداو"نانغكاع"لايو

تقكنيتيلب1"كيتاميتكنيومتلةسف..قانعاي..ميتككبيرخةنيينعيك

بلاليقترنيكلارنلتاقتتبرع-":ودبريدملا،"نrنلرمالاناتنيكمتيالىربيماروالكناف

. " - - لايرتنيا. رثاعشلاكلاي:1ايلتاك

كشلالوبسيبنيتنو.قريبلانيتينابايلا.%اما.مناكوأ.ىرلوجفيرشهلشار.

يقايلنيكيتنسيةتابيترملوينترامررميل,ن#1؛يماكنوليعيملولعا

نويسولرتيلتاقتيتلا،ينتعتينسيفi2"ييبتييكلنيتينع

تلوج:نيتلث"ل#1ارام"بعلمةيمنتغينزتعم::-----:لو،مو.نffi,لفغيرنييرا

3إلا1
نرتاكيتبمل:لوارادلاانتعمددعيأليرماونكراشاي1رتلايدتبمكرتت

ىتلاتتبيقينيسنوتريتكقابنيبةرمىرتنانمليلراكَّي%هيمسُينل-
. ةيبيناكنأHاتبنتللراكنانخبنيتنيتلانيلايرت-.عيميلعتلاو

كبيT4يبآكزاننابنيينابتساظتتنربمتبكتراغكماكا؟اي.تيةنيع-

41;rيفةزغبيعيرمريغايكرتامماينيبنيتارابعلاةتيملاك%:بيتعإي

ةتباقرنياوليا:لثبلتايريكيدابتيفتك:؟ينانويلا-فلتقنمعيغ

يكنابلكنبتياتيبزتنتتيشناينكل.نمز"يبيللابعرك"عاتمبلغاتقك

تقاطلىتةرتكبلانوتيديماريرتييتلاتانكسيجنيلاويِّدييكريمتفا-----

خيش

.ر=م-.تافلانمياةبانالونةفصآ،لايسابيش

تكستtكزي:رنس:ناتاسينيغ":يرينمو.اهتيTتلابرارسا-ةغيفاتيع

س:ىسكاويئ3.ليمنعةنشب.لع"اياي-ينرلابي"لتكت.ثلابترلايولك

.لتويكيتكتكييتلاةبتكمؤوبنتيتّين::::::::::::::.لماكلابيناريالا

لاتياتلايمهل#1يبيهتمكيريتامهللالامبتاورتابنيئيلنايرعلايم2011-بتي

نTةيوتتبمميكيبناييكايبينجتي"نيقةيلكلانا":"اربإيفكهنم"بعلجمدنيرت

لوعييناثبعقتبةتبيغارمللةبعلننأميمايسنلافللوينانبللا:ةبايننتريكلا

لثممكزعاربب1لاتنثابلإسيلياتبشالي:ه3ir"س:اواو".ب.دعااي:لكنابنيبةيئان

لوزيليبيفةيبيلةكيرتينل#تنييتيريسلنايككل#1ر":ي1".تازاعناور

وكشيرتةبستيتينتتنليتلاىرسيلاروييبتى:4ـبنيتمنع:--:"يلع
كةبم-م13نيتنيرواكلاياطعللةزيتانسواقئيرنيزُينعامدتلاكلي-:-.رم-تير-

نالاوEقحةيلايبمملاتشا،لبياوسكاعرييلعكناعتيتـسييلاتكبمب1ـبعبةتعتمهلةروا

- - انيتنا"ن- نم"Tريت كر

ايلكتقثلرابلالومتناريإتناكيتلاتاروكميعا.ىلاونايمس..كتخلكنيهاش

ينيرقةرمنانغتايلكتبيورب"يغليكيوتابيكز#ريا-قتريمبةتبكرل":اش"يلابيولبقرورم

لايتيرابتلفينانوفرعيتابعييييييييييييييييييييُتعا--

ةيابقاعينل":ي:مارايروييبأ.ون،يلايس.اتق..لكةيفصآ،لايس-

41

ةيب-ياتيجلرنناقرنتلانعرازاغ:نثكمإتفتلياتوموبمقبا:تيعبتلماكتموربز

Ers3تسكT221_Iجتت---------

.رورلكناتيكيجايرباعيلكيكيتسينويلال2005ريج.نيورينتيلةك-يتمنتغي

.لوبناجيلعيسوريكلاةينكرييبئاننييعتباثلاينيةعًابالتب

ةنتيكميعزتتنيبزربلب:ةمعريةيئ%ةيئيبيزيةينيتناتابيكينات

.اربتِةَّنليعتمt:كولياشلوالاِةعانتقانعبآ-بييلاتاتاغالةيؤي::::
عرزُيمتقوتوبغناغيرغربيسانثقاوتوشنتتيتتين:تمبجيايلاةثاغلإبا

ظفاعتلابت-

عن"يومنتنيينيتيراميازبياعرونيتعاقرعا.تنأرجكلارجهرصان-

يفنيعيتقوريتتينوبيريتكُيتاقتيلبةاينيشنيجهياكتيبتيبلا"

يتييييع.ديرتتديايتاينابنانيتوبلزغت
ةينيكبت:موكيفيتايقايبينأتالاكانغتعت-كتاينيةئبتعيةيبلت

."يرينيوتنمتنوبميركملاعيفلوانتأرمالكلزني4كيريياعككيلث"اياتا

رمتنارةريلناكلوfr.لاوتاعيبملاةآتوابتنتروملاغيكألقريئرويكيكّلكتلا:ك-4

-------- --------- - ==== ةيع.يتايكتيعبسك
----------------------------- : ي--ريي. ,, ": "

.تأ-ال-يلام-كت.ّيجقاربتعميمالاتالئاعلاتلاتتو3تتتبعتوقثتم=

-- -"نلاب- - ------- . " - --------

.لاير.لُيينييرتيرايةاضا.توكيوشزرييلدنعنيعسي
- -------- تيب. يزتيتلانينبلاور"ركيشيفخيلليآ

نوتالا:نيكبةُتنييتيوادسبايًانيلغني"

يقتيتلاولاطبالش:1_نيييييييييييييلببيراتويغلاقي

t. تييفيرينيترَّينكسوةّيغتلعشتيّليتيتيبايغ

عوزنم:لوانتتيكايرايتمكلرغرمنكيمل":بُيث3"يوابع

- ويام5يريبمتايا Hلب أيلو:"تيراميبيرةك-3-ليمثغيمربلك

-
ةعيلايعلاب.لغيل__1ربعتعيفرةليلقتلتيب.-.يتنويواتبيدعتلانأو .

-3-ع-ةينيرتيلاةيلاقتترومليرباتي"تنميتي"نايبلاب-------"ةلاعفامايا

عيريتيتيتيتيتيتيتعويقارعكبيللانيينيبتيتلا:نيrبيكعورثكت
رمانيرلثختيلكيبةسي.رتسيا"نغبيزبرايدتلايطكنكلقلإب-ةتوينويئادفلاتيعبيعبيع

. يفاعامتيرللقألا=نكرلارنةينيكيريبكيركنوبينتُق --------------

سيرعتنرطانوربابنياركيمدتوفنعلاتغايفايباريثوتجيرلزجتويلطيف

.نييييييييييييي:يديغنيميّنأباتئكتتيتلانيع
ةيننع3يتيتيتةلتكنويليماتغيلليريمبيغيترومكانتاداع::::::::::::::ُع

ريغنييثغربليجيريربيكرتنمنيتنث"ناغير"كيأةّيمي----------يبعالةينكان

(نيFرامك.نيينانوريخقاوـكـيريلاقتنالاتلاعتنآلافرعةكرببواجتينايلعتباجيج
لش:تيارنايا2ىتيينتبجقـيراـيلدلارتعابةميريجويملاعةتعانئتكا==يئيبيتعكبي

نويريينميراميبيىتدتبعليللككتتالتالغنلا-جةكايامديكأةيزُيزيلك

لوخيئرو"ام:عكيتعيبمنألتنرلالكلواوانراوطكتنزلبلثتانتعالاةبيتانلاا-انتتيالت

.ةيعوبيبر.رثنيةيانينيّيقتلاتعارتياكسولغيبينبيلانأتعديال!يتأتخم
يرانليبكتيلتبايتلتاببسنأرلتيتنايمروبلث"ياليبايلاتملعمك:ايلوتايناطيالا

.غ،جيريتيميريةيري:اينيمقمدبيكنماغرواتكأليراغلارنامنيبنايلوًينورق"اكلينيزت

-------LتاجتآIE27تتسكا=====

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



TاعشلاتزتايامرتكEi

------------ نوماع( 4رسايرميلك )انبتك

هتينيّيُببيبآتاكبشلاتايعادتبيلكريبيلاوتعيماتهلاونارجوك.مالسلاناو
لتئالكنيل"رنتبتقاعإ:1:يليًايرصعتسيربليلكبيكلوبقت

هكليغكياركبلييكلريكيتيت-3:نوغنار-يلاغترب

ًةتن:يرُيفرطيالًابنيةتيبابيلابتايلوجويلوابتنككيميريتبئاغلانيتوبناغيولخ

ومع"ثيعبباني1ريانتت:س:"نوزيةارهولساسومنترومبينقتعيبللةيلاقتو

امنا":ركل#1"يتيترفنتةينمي1انع"لاعي"نابلاجر"ثعبلكنمةنوميتةعيت

تبتلا:اثلاث،يلبانلاةكيبساناتكتاتبنتبتكيلبناولالابة1تياباريتناعقاروأ

ةثلالاتننتنوانياشبلانيبيس"تنث;"يروييتايللُي-.كتقنمايقارعاي

نت"ليليت"ـب1متي:زلكنيببيرانويزةكربينتعت"يتينييالمبتكسمتيعتةيعي

تنزنكوروساروينالاشرورمألايبقترمالابةيجلع_1.عيراعغك:ازلززعتي.-----------

،نيf)نيبقرغتعييريت

تاتبةلوبويليسولافيياسر..ةينيفنَّيعتي
قيرزل#لالبةيربتعيينارتربنع"..................1--

::::::::::::::::::::::::::نيتتتاينقت------------- ة1إ:تابينابلبيتيرقنيبانئايتبعتمتينيينمي

:::::::::::::::::: :tة2" ضي.yني انتانخال:اياطع.ع،ليمعلطتزينيلو
----- اريراوخ11...لي-مه.--:...يب.يخيمل --

اثناريانئاباوجرامتيالناتريقعروناعوةيبلتلةيئا-4------------------==-ِة"فابنيب

- . - . . لركنتلاريبيبيرلةيلاملكو

تيبلانا؟بعمبيديبعلاعيناكنَّيباّرعترمنيرتمتنتتاجات-يعم1-1

ةكئاشنيينمtiايانيبيتاسُي.نيتبسلاقرويويننمنكتمايليوويتيسيف

تياب"."تاينانتببسبنيتيتنلالغيتراك%سرلسورَّيليبميتيتستري
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بلكايًاينعةنينئبئانلانيب

ريؤ:قيلريغتعإلكلكليوجةئيرألكريمور

1بلا..يلاغلكيام

. . .1 ------

لاينتق%امبرو-

وتي.-.ميتلا.-------Hعلوfناولك

:تلنايوبغرقبج-نيعايو:تتاترآعوني

:يكنوتنئارقلكل#1

ببةكك؟وجنيتبسب1إو::ىريامكماعلا

-لوقتيتلاتيرتبنوعتمتيتيعبتع

تبركروايئراةنرلازرتعيورطعزوطيبرغاريك

رورشطخلابييلاربيلايلثازتهراوانييتلا

ةعيلشلييناكوبيريبياغيرتعتةغ

-- - بلاطلكناعو

يلايننكل...،واغيلاع

م:كلوتيبورواوزلانا

نيريإزتيرأنكريروالانوثلي.:مترتلا

ةكعني:رييرب
بجبعـإنيي:تتوناينكئلروالوgلآذكام

ةيعيىتشغلكب1كوجتلب7ىكَّيي

بعقاينكراعارمني"يكرومتومرج.قيتيك

تنعترطفلكنولوكناتكروانلعاو::

- ي:قإنيعتينكّلكنولبسيئروسلكتتابسا

؟بتلاعايكيب1كزت:لوأليئان

نارم.............هرجزتتقلا

مt:كراجلزنآزروانكثt:يثبع

ب1رtلثبع؟يلاعايزيرفمتماعلا

-قورلكب1كيروطلاغيبعتيباوجكاطخك يفكيا.--.-

:::::: م لوt3لث كعب1.نلكبًالؤازاؤرواب

Pيتنيعنولاوبععئاغنكتملنييت

تثيركوا-(تيبلالإ)عمتكقوولوووّيماع%

نيعيايعمةتميقofناتكباوجكب1روإكيكلايخيا

. - . . - نيدرورضباع-. يشانالاَّنأ

ة5)تيج-قياغ

تكرامبتّنععم:دكليئارنج

نؤاعروج#ع:تريق1نيتنارمعبلالكنع

-ليياعيتلرايتكرويياغ:يب

مrتعيعرشليبكتعاتكنلووالكضعلرغ..و

ةيويؤرينترّكذـينوتقوطكـلاونـ1ييلاع

قلتيكرتزتينييرتيبلتيب14يف1

ليتلكينبعتياغىتيلكلا.يرئائوو

.بلانموتكبةياشتريكقتَلوي

وميتيرسيئريولبلا؛إترينتريثن

تلور"ةراعيمريكى3.ايموريلكرزنا
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علتةنعلونوننبلوف1تيبtترابت

بابتتتلاعويكتيناع:بتلولبتتتجيف

وجتيلشلوب7؛قومنيبًايديزتنا
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نكميبلاغديوعتنيلابجمت

نيمرتلكنولوي

لغوتلسيك

يلاعمترملللينلابقشايةني

نكتلالقنلا-1

تعدويلنشو

ن:ةعتخيتيضألنيرايت

نيكراتتغينا1

ةبترتمارابةراتنؤرببس

.ر-

نإ:كاملاةتكينيرعنيوك

ةتب-نويعلئلؤاييمت

كمتسلوريونليتغةلبنومو

؟؟؟.........يع-

م:كزسيرل#Tروالكزور

------1Erنيبىتلايfrsببًالكديوبع

ة:-نيتكبينتيتتغابعاننكلورسيلك

اينيكبTقش-بتقيلاعييتلاتيب1تورب

.يلزيبطقيرزكلُيتيبنعج-

؟ايرميلكترايتةيالككىتًايايتيكابيك

رتةيرزكيلT-رواِةافلامعتيكرمجببسلا-بت

ايشزنيرلَّيةرواريتيريغقيلعتنينثا

ليزايتاعتاسارينيل%3ةيريغم

:ئواتيتكيب"ميرابيزئرغيتقينوي

,يكنثنيمtكنيجلزنتكبمقيروارت"

-تيماغيرواتيملعتمفرطلكيواببسم

لاريك..بتارنمق

.

بتنتنتنتنلانبغفرطربنع1

بعايرماميلاهأوعربتتوناكةت

اموي".ينارتنألكيفيتلاورسي

نلهنإتيانع"غإ:ربعنخلوي-

نيرثت:ةنتترطلكنورغب1نريغبينوت

متومناكيفيك

ايببةيبزرمنال:بتكربتب1

تكلاني"1"تاوبمغ:يFنترينزتق

.بعركاعملكب1عةمك

--------tنئلإانرواة

ةكاينتنناتللاةف
لييواخيلكانينثمتعبتييتلا ةيل

:لوعيو.=.

نياتبTنيتيك

-يتلا

ك-ليةتكيينيالو..."

اقنانوكيعيلعينبريغ

ككلFبيكلايةيبويلقتروخمت

لمأنتنوجنييكناعيراجبقةئربلا

.ي-ب:تيكيتيعوب154تسيكتيت

.نينويتيتاعمارويورتا

:يلكيب1بلجينامكَلوَلوك

وي==لوةّيعااري3زتتمرقتعلوتيال

؟انيلإلثمنوتيزفرع.بعنيبتبعيك

نا:ي:تيمr:كومريانينثنتيمبيب.1

يلوخيلكقلكنالونيزتتنيرخ1Lيكري

.- ر-----------------------

ةئارزبعقترئبنييزيربلبيمني

جوجرمعم-ل1ةكلؤوثTكلاوبتكلثواىرينم

!مرتملاو

ما؟؟..نإجتحز-

م:كهزلابيروالي3امينكناي

ة===TE1تستكاE-1333تجت-
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ٍةجقئئراتتسنشكربنة؟بعلاعاي

تريتكييينشفنكيفوزتبا-تيطنكري

"ّبسيعربتنوميكنيبكومةتتناقتا

ةتميزقزنلاءاغنارواكعلوعتوتموعنةيقُي

رتسيك1رزوركاتونيكب:يلتري)ل

لكى5لوا:تفت؟ني:وريوق1روا(كرك

ربعتيعيناةبارترريمتتعكلتلث

ةتومتيموربزموبنلاملكاتنابةيتتًالثك

ارايت(لوتازج)ىثيلوثيرولاوناسنإلانيب

دياي).بضيةيتغا

نيغايتلينلايفنيلفغ

-تيعوولكراب"ن:1

ايبيجيقيم-اري----يتيضنستي1لسماغيكتيعووهناتكآ

. . - ::::::::: تي.)كلابةيكيتكتلوكَلِإاليتلا1
لينليعوتيوىريىراي:ةعلا-

ّمتنيبتعونت؟يتنوياكنومنا:بعة؟ي

تكلَّيةيئرنأنعنوييوسننيبتعورلكلوا

رواوتوولكرلابنكباببتكملانوربلانيديراز

ئرغينيميلابنييزتةرباع"قتنارتنيغازنز

يلرياقيبيومياموبمةنيمثةنيعم
لز"1سويكنع-زعتايرواورك

فرملث:"يووراتيتيعلبيبًايئايمي:بتيوتو

.. ُةَّيَزَّيَبنّيَّيزتي-1

عيبنيبتاديبزييزيلزيبيللا

ملاب1يبيزيإ:بعلارايلاعياريتةنـج
اياعرللكتيهورلاولكديمfلاتشاروألاولش

نث:T2ـلارق

نيلنيرك.ماغنويب..

متكيونيروارجاطتلسرأ

بعتمككنولوعيلشلوقكاوةث1

. -
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- ...
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.لثغوبTغ؟ب1نيب:-!يفًايناثكتعتوع

.

."

بعروانيتتابتلكب1!ءاغ.يراروالزغورجاط

ةيييئر-ريلرتيب
بلازt:اغمر؟بعاي:لوااليارتللك

يكيكورلنfانكرثنشيكشتغنواٍةاغامتلكريبليج

رايليعامت"يقةنئمجتبشريناب

ٍةيببعلايكاييللكةنt.ىنموروانترينا1

زتنلسيرزيزريووسييكريرشغناغزيبزييأ

لعننري1باللقورتبيمبآ

لؤهويم1لثFبتعي:لكيبارنوكرلاىأرو

.نغالكب1لوقتيتتابا"؟يكسبيل

قارلاك..تانالزغ

مt:كبحااناروايكزتلوكين

ةيريبحلاناريايربارتويزيكرمز

ينيزيبسومتايوبةنيلبتلتكنوبتك

يتبيتغ-----هيجرورغنزيليياغلل

رواسنارتيمِةتكتيذتتّيزلينكيتيبلك

يمشنالاقمرمونييراتبملكلَّي1قاب

مولعم:مات---------------يباغهيبع--

مt:كريرلاfقايرورباطتعرز

سويرينلعهبةريهينيتمراعقنرق

قرغيي1يك!ق:شوأليتانتروا؟بعتينرت

زرزةريرمتلكلُيلب؟نينكلكيلاتا

يلكيلوبقتيانرلقورتبآلالوجلراك

قورروابتتغتبعكتياميغنواةتليليتعوكُك
يبةلييما-يلوقييناخرواَليديفلك

لاتقئزغيلاقنُكلايررنتياك-

!مياعرنولغتتفرطىريتلاةينكلك

تارُبكروبعنَوك..رمايبيل

مtكرومالاةبايتعوربلكناي

النوجىريتبينيتيوجنيتبايإ،ةماعلا
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انتلكبيلاملثملويتناي-
يريrarلؤtكوعروإوايلإلوراك

تيلاوتلاجولك...معيلكةثري

لويلنايإ..

وتيفلابليري

اوشلينلساز،لو

لثليثكئلارانيو

لثلانسنوات

لاقتنايار

ل1تراكهب

اهتاشنمكلميام

انتعووويم

اتتايلكةعوأ

انتاّيدتتنرب

4ّزتعيبايبام

ستيريبرايم

2 - 11 وبسا5"

5كلاتيميسيإ

ليككسيي

ال3ةنكسقاقنوكيل

م3:ةُبيتل#تير

لgتتكمبلشنب

بتلالابماكلواراجيإ

ةكعكةكتولتيأ

::::::::::3==يعامعااتسكا
------------------------------------------------------ --

rاياييمكايام-----ةيكيرم

% 1

رياال-ماتني:تشا-عت

لااماللرامب-لو=تلا

الإFاعامتياللكتنتعمريمع

:يرهتلا

.يكيتكتلاو

سيلوسكًالكريم

يكبسلاوخنش"

هتيباكرابتوا

مايأيشلوبلاةريم

- ايا -

. -

:::tكايني=

؟"اتامكينةروانينثالاتلرجي

ٍةزييعي.زجيو::

لايررِّيةياغكنوجورزلثلنيز

يتيعةرُي".
fرلرتلاب"يلويماسنلاةرrtكاايني

نكيتإيتإتعتونيسيبرو

كايلنيrنيأنميعسوةاروغرمعإتيري

مولعمtماع----------------------متيالويباغويس

ليسكرامعيرطلضر..يرمع
سيrكلوtكروالوراكشابيلوغ

.عا.لكباكةيلاغهتراخراخوو

يزيلككىرينوممفمقلي

كيلوالاةيلالييةترتلازتال-

ال"لاؤابتلاببسيلتيعست
ه-ى3ةرويورألرواشؤمرفيورتامورك

251تلقيت12-----

"كلارواعمهتو7--------

1-1-16نييعت

:رمتمنميلابةلت

تيلويام...نتيلكنئارلا

tم..ةئزغروىز:لوئيز

تتوكرايىقتلا

اسيبلتنتي

كتموركلوؤةّيب

طالاومابيطخلا

لوبعتمتُتئدُتHتل

--------------------------------- ------------------- نك1ةثلاثلك

-..ينانوي - -

تويبو

--------------يارلا--

- لينوبيَلوُسكع

1 امك...! لثباتكو

ي---------------------لاشيللخئيش

- zاطخنعم3تب rارايل

1 : : -- يأيبو(
. - لئإلكلوريإلثلتةكم-2

لك7وإولمتلامعلكبتانع

لكاعولي==لكلامع2ث-

.سيكيفكتمكانككلوب

لكنأرايونايمروبتينأ

سوبتوبوكسعنوجنعلع

لكانقترييكى%منلاجنع

-: -
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تلكيؤروقسك1----------------------لمشيللكئبعَلات

ككيثوميتةمرتمتكيتورلكؤمومنلوك

لكواويختيعبتاًرثؤتةنيعلكهربعويب

تيليمعنإًاعبتللشل"1يريروالكريت

لكراجووختيعتتجببيكيسوو

يكتلوانعبتعملومتلكيولصوحنزيسابع

تلوانتروخبيِةَب:ر3نوكعلابت

لنيلترلكرككتةنيعولورإيت

لكنيراتريغتيعُبتيوررمعتل1نوك

يتق:يغاييبرزينملكروعا

نالوبتليكنايبلاانلبتيرمتلاب

لكراتروخ..تييعياغاتلكايوي

تيرإةلعُيس.متيلعزنمبتعز

لونيريبتاباونع

اينابق

هتبجليللا

اجورَلوًايليثك

امةنوكي

:اينُتؤرب-عرل

ةرونومىك

ايجوتامتيرابةلم

[Tيعية7تعيكE
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.؟سئانكلليئزئروقكسمتنع

،بتنايتناجلكيانكتعن:نولوؤ:ل
ت===يوورمعوونوابتEئرايتبيب13هويكا

الس..اينتنلنيبتةنيتلرييت

م...,..يل
------ : لويروا

-كنايبلمبكاينابيفمي:ع

؟...قورينتيينايرلا:س.يمابناك.نث

--":"تنلثخنئرىرشعنيب.يغيفTلزغي
.يرئاز:رينكرج-نيلاخ"""ب

. - ب...يت.---------.--."يليه-1

لث-لتكلتكنايإيفلثُمكمرتلاناتراب"تائفلكلُيةيم1لثخ:ن

ايزةيغ-ساريبعتمتيتلا،لبمنانيبت

لاوننيعي..ليللاءامعأ

يريونارانرام-يلايr:س

ليرايزتلوبييfقرسرلاتايوب|

ايبيلدروباوجلييكيزغا

مrروالكربثوولكلانيا--رمات:تن

_نعسيلاو3

.يكلنيترمير---------------------نيز:ةّي-ا-

.- - - ------ اسيرريم-1 == =

-ليذتلابنيينتتعنامم:"ن".نلعتيتلا.

."لكاريإبنكيإ"يايا.-.ريغتت

.مم1اهتعايانمنينثإلانملدا.,-----::
تا"لا-ار"ةعtيإ":لا

"بلماللايبيلكنارألاتاي-

.برمهدهش"لداش،بنيفولريبوكرلاوةيميت

.نيتيميل .- . -

-

- ::اتك:يل.وشكززعنموررواوبر،رثؤ
عي,م.1-:3اةتفااننألانتب

رييلإكيبل"تف-ةيعيش

تعأ-بلاغي:ة::؟نثينلركاكسلتاخباونقي1نم
تــنيكبلج؟انتايلكوتيكنمبيTاي:انللشتيملوقل:ينويزين

:يلات؟نئانيبقلوخلنامتئاتيبيحيفة:ر
. --------------- - --- .- -- ايأ:

نتببلووينوالكالوترا-----------م"ناناترملواليفوغٍةتبتيللالكببست.ن

-- . - "انت

تلا-ةعمبتلانيتلا"
؟t:يواتلّلويل".ر

.لوألاث:..نملكريك

.ل1لشننسرشتملونلتبينقيف1.س

=== = . . براي"انت:"و :_

قرورغمىىزوقكبتيتلا--.يتومنَّي:لألالكتيق:ق

ري"الإال-.باتنيعنعلييات"
جيريتنك-؟كعنتيتلا"ناتعاربلكب1رإَّيل:يلإآلكغ:ل

؟اينتثغكايابلعتيةتببستيسًا4سلكنكل:لاقرمتيتلاةليلايلوبىقتررك

نييثعابينتبتناتع-؟لووانيز:قرط

.1

1:يتآلا --------"71:نييوغازيليف

لك-اكتعاب:نب

عرللايليزتتًايلكيآيفًاليل

-2 ِةٌر:ن
ّيرغريملا------------------قترتتورانزخكاعي

ةييايَلازلكايرتب11لاغلك
-نروالكلثخيتنومعبةعبت:ت.لاثم.يماركانيينفليم

ي..يرايسبزئافلانارينبآيف1لت-ي=ريثكلالا---لوممارتتكسلوولو:الو

؟لات؟ؤورللاملا

لكَلإ:ةع

؟إًالوكؤتوينتووكيشلع:املا

كروكتنسنيسثأتنمة:ةت

نيببعرشيعُيوةولابنع

---------------- -------- يل: .

...جعتيدعتيالتاتاتاليتعي؟...وولنتشتايلبتببل:لا

------- ل-.ل....:نويليرت1.

ت
لمُيلككُي%غ رإلا:.....لكوزابليرخ

ميإينغُيلكنقيتيسولريكلوكينة:لا

.ايقنيريترمقتريرييكنّتيطييك

- ؟ل:تسوولبس

!لإق:تعت

------------ويلرت.ةع

ينتقينمبةةتعييتلاو

-؟"1-تيوقاتعنت -------- - - رو! - - -
- .T- . ؟بملعنيزكت
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